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Драги пријатељи,
Сигли смо до четвртог броја. Драго ми је да имамо
широку и јасну подршку, али нам није решено
финансирање штампања часописа. И овај број је
штампан од донације. Поводом прославе 80 година
постојања Алкалоид нам је донирао средства за овај
број.
Ове године Савез је имао врло бројне активности,
програмске и пројектне. Све (превелике обавезе) је
одрадила наша координаторка. Она је за то добијала
малу надокнаду, испод минималног личног дохотка
и због малих примања не рачуна јој се радни стаж.
Активност свих других у Савезу је знатно мања.

Догађај „Значај неформалних парламентарних
група“ је одржан у малој сали Народне скупштине
Републике Србије, 9. новембра 2016. године, од
11 до 13 сати. Организатори догађаја су пројекат
Јачање капацитета особа са инвалидитетом у Србији
који подржава Америчка агенција за међународни
развој УСАИД и Женска платформа за развој Србије
коју подржава Friedrich Ebert Stiftung, у сарадњи са
Народном скупштином Републике Србије.

Савез је знатно присутнији и у јавности, али и у
активностима других. У Народној скупштини постоји иницијатива да се формира група посланика
који би се посебно бавили правима инвалида. Као
што видите на фотографији десно заинтересованост
посланика за нас инвалиде је мала. Морамо да се
боримо и даље како би наш утицај у скупштини и у
свим другим органима био већи.
Активности удружења су различита. У протеклом
периоду су се активирала удружења у Пријепољу и
КБЦ Звездара. Оснивају се удружења у Књажевцу
и Свилајнцу. Врло је активан Савез бубрежних
инвалида Војводине и удружење у Суботици, захваљујући великом труду Зорана Мишковића.
Удружење у Нишу је неактивно. Нисмо успели да се
удружење активира. Надам се да ће наши колеге из
Ниша бити активнији.

О својим искуствима у раду у неформалним групама
у Народној скупштини и у сарадњи са овим групама
говорили су: Весна Ракоњац, народна посланица,
председавајућа Групе за оснаживање особа са
инвалидитетом, Миланка Јефтовић – Вукојчић
(ТБЦ), народна посланица, представница Женске
парламентарне мреже, Гордана Рајков, директорка
пројекта Јачање политичког учешћа особа са инвалидитетом у Србији, и други.

На жалост велики број болесника је депресиван,
без интересовања за своје стање и лечење. Због тога
смо организовали помоћ од стране лиценцираног
психотерапеута. Много психотерапија је организовано у нашим просторијама, али је било много
одлазака психотерапуета у друга места (Лозница,
Крагујевац, Смедеревска Паланка, Бор, Лесковац
итд). У овом броју објављујемо и текст др Катарине
Димитријевић о психичким проблемима болесника
на дијализи.
Посебну захвалност дугујемо Задужбини Илије М.
Коларца, посебно Миленку Тодоровићу. Они су
нам омогућили да имамо активности у њиховим
просторима.
Све је више болесника на перитонеумској дијализи.
Објављујемо текст др Татјане Дамјановић из КБЦ
Звездара. Молимо болеснике на перитонеумској
дијализи да нам се јаве и да објавимо текст о томе
како они доживљавају свој третман.
Објављујемо први наставак текста др Вавића (ВМА)
о трансплантацији.
И даље објављујемо интересантне приче болесника,
као и медицинских сестара.
Све најбоље!
Прим др Љубинко Тодоровић
председник Савеза организација бубрежних инвалида
Републике Србије

Наш Савез је представљала Татјана Стојановић,
дипл. правник, координатор Савеза.
Фотографије на корици
Горе
Састанак Извршног одбора Савеза
15. маја 2016.
Доле
Са састанка који су организовали Уједињене
нације у Србији (United Nation Serbia) и
Министарство за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања дана 13. септембра 2016.
године.
Председник Савеза у разговору са Клод Каном
(Claude Cahn)
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ИЗВРШНИ ОДБОР

СКУПШТИНА САВЕЗА

У просторијама нашег Савеза на Новом Београду
дана 15. маја 2016. године смо одржали састанак
Извршног одбора. Велика већина делегата је подржала све активности савеза.

У просторијама Црвеног крста у Крагујевцу дана 26.
јуна 2016. године смо одржали Скупштину Савеза.
Удружење у Крагујевцу је било одличан домаћин,
мада због дужине састанка нисмо имали много
времена да видимо Крагујевац.

Скупштина је почела са радом у 11:45. На почетку
је констатовано да скупштина има већину (кворум)
и да може пуноважно да ради. Председавајући
Скупштине је био Раде Павловић, делегат из Крагујевца, а чланови Радног председништва: Радиша
Станојловић, делегат из Смедеревске Паланке и
Јован Станојевић, делегат из Врања. Записник је
водила Татјана Стојановић, координатор Савеза.
Учествовали су делегати из Врања, Лесковца,
Ниша, Пријепоља, Бора, Јагодине, Крагујевца,
Смедеревске Паланке, КЦ Звездара, Удружења Све
за осмех, Шапца, Сремске Митровице, Новог Сада
и Суботице. Био је присутан и Домица Марковић из
Свилајнца.
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ОКРУГЛИ СТО УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
У СРБИЈИ
Уједињене нације у Србији (United Nation Serbia) i Министарство за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања су дана 13. септембра 2016.
године у сали УН у Булевару Зорана Ђинђића 64
организовали округли сто на тему: „Права особа са
инвалидитетом у Републици Србији“.

УДРУЖЕЊЕ У БОРУ
Удружење бубрежних болесника на дијализи у
Бору је организовало још један излет 12. јуна 2016.
године. Аутобус за превоз смо добили од Општине
Бор. Обишли смо манастире Раваница, Лешје и
Света Петка у Извору, а затим излетиште Грза.

Говорило се о положају особа са инвалидитетом у
Републици Србији и улози државе у обезбеђењу
њихових људских права- увод у процес консултација
за израду нове стратегије за унапређење положаја
особа са инвалидитетом.

Скуп су поздравили: Владимир Пешић, помоћник
министра, Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Дамјан Татић, члан,
Комитет Уједињених нација за права особа са
инвалидитетом, Сузана Пауновић, директорка,
Канцеларија за људска и мањинска права.

Овај излет је наставак традије излета које удружење
организује бар једном годишње.

О Конвенцији о правима особа са инвалидитетомпромена парадигме је говорио Клод Кан (Claude
Cahn) - саветник УН резидентног координатора у
Србији.

У одмаралишту Грза је одржана и годишња скупштина удружења. Удружење ни ове године није добило
средства од Општине Бор, али је ове године добило
одређена средства преко Савеза (од Министарства
за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту.

За Презентацију Полазне студије за израду стратегије
за унапређење положаја особа са инвалидитетом
модератор је била Драгана Ћирић- Миловановић
(Директор, МДРИ Србија), а учествовали су:
Др Горан Башић, Институт за друштвене науке,
Наташа Миљковић, Институт за друштвене науке,
Иванка Јовановић, Национална организација особа
са инвалидитетом. У дискусији је поред осталих
учествовао и председник нашег Савеза који је све
информисао о нашим специфичним проблемима.
Наш Савез су представљали председник и координатор, прим др Љубинко Тодоровић и Татјана Стојановић, дипломирани правник.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЈА БУБРЕГА
Наш савез је у сарадњи са Задужбином Илије М.
Коларца организовао трибину поводом Европског
дана донаторства, 6. октобра 2016. године у 18:00
сати. На трибини су учествовали доц др Татјана
Лазаревић (КЦ Крагујевац), пуковник проф др Ђоко
Максић (ВМА), проф др Радомир Наумовић (КЦ
Србије), пуковник доц др Александар Томић (ВМА)
и прим др Љубинко Тодоровић (председник Савеза).
У дискусији су учествовали проф др Душан Шћепановић, дечји хирург и дечји уролог, председник Управног одбора Универзитетске дечје
клинике,болесник са трансплантираним срцем,
проф др Јован Николић, уролог и Гордана Тодић,
председница удружења КЦ Звездара.

Врло је похвално што су на трибину дошли људи
из Бора, Вршца, Панчева, Шапца и Сремске Митровице. Велики је проблем што је било врло мало
особа из Београда који има око 1500 до 2000 особа
на дијализи. Половина није могла да дође јер је
била на третману дијализом, али друга половина
(најмање 750 болесника) је могла да дође.
Београд има само удружење болесника и то у Клиничком центру Звездара. Удружење болесника из
Клиничког центра Србије је брисано из регистра
АПР пре три године.
Користимо прилику да позовемо болеснике из Београда да оснују удружења у својим центрима, јер
организовани увек можемо више да урадимо. Наш
Савез ће увек помоћи око организовања и оснивања
удружења.
Многа удружења ван Београда су врло активна (Врање, Лесковац, Бор, Прокупље, Пријепоље, Јагодина,
Смедеревска Паланка, Крагујевац, Шабац, Сремска
Митровица, Вршац, Суботица.
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Трансплантација бубрега

али, посредно, и на њихово уже и шире окружење,
помажући да се очува здравствени, социјални и
економски интегритет болесника, њихових породица
и шире друштвене заједнице. Наравно, и технике
дијализе су се у протеклом времену технолошки
усавршавале, тако да савремена дијализа заиста
омогућава солидан ниво укупне рехабилитације
пацијената. Осим технолошких побољшања, добрим
резултатима лечења дијализом свакако доприноси
велики степен стеченог теоријског и практичног
медицинског знања, што има за последицу боље
разумевање и лечење здравствених проблема и
компликација са којима се сусрећу пацијенти на
дијализи. Скуп свих ових технолошких и научних
сазнања довели су и до развоја посебне гране у
оквиру интерне медицине и нефрологије која се бави
само дијализом, што,такође, значајно доприноси у
бољем лечењу пацијената на дијализи.

пуковник мр сц. мед Невен Вавић, начелник I
Одељења Клинике за нефрологију ВМА
Први део: опште напомене, место
трансплантације бубрега у односу на дијализу
Tрансплантација органа je према општем мишљењу
једно од највећих достигнућа на пољу медицине
у претходном столећу. Од експерименталних и
углавном неуспешних покушаја пре само нешто
више од пола века, трансплантација органа је,
у међувремену, постала рутинска процедура и
најбољи начин лечења пацијената са терминалном
инсуфицијенцијом бубрега, јетре, срца, плућа, црева
и других органа. Од прве успешне трансплантације,
па до сада, и није протекло пуно времена: прва
успешна трансплантација бубрега је урађена у
Бостону 1954. године код једнојајчаних близанаца,
а прва трансплантација јетре је обављена 10 година
касније. Од тада, па све до данас, улажу се стални
напори да се резултати трансплантације органа
унапреде, првенствено на пољу одржавања добре
дугорочне функције пресађеног органа, али, ништа
мање, и на спречавању потенцијално нежељених
ефеката имуносупресивних лекова, побољшању
степена рехабилитације и квалитета живота, као и
смањењу укупног морбидитета и морталитета ових
болесника.
Са друге стране, нема дилеме да је и дијализа, као
метода замене функције бубрега, такође једно од
великих достигнућа у медицини. Током протеклих
неколико деценија дијализа је омогућила наставак
релативно нормалног живота милионима људи
широм света. То је, свакако, имало немерљив значај
за пацијенте са терминалном слабошћу бубрега,

Трансплантирани бубрег се смешта на ново
место, а не на месту где је био бубрег
Међутим, и поред генерално добрих резултата
дијализног лечења, ипак се мора нагласити да је
трансплантација најбољи начин лечења пацијента
са терминалном бубрежном инсуфицијенцијом.
У великом броју клиничких студија у којима је
анализиран велики број пацијената, потврђено је
да је преживљавање пацијената код којих је урађена
трансплантација бубрега боље него код пацијената
који се налазе на некој од метода хроничне дијализе.
Предност у преживљавању после трансплантације
бубрега у односу на пацијенте на дијализи односи се
и на ризичне популације као што су дијабетичари,
деца и пацијенти старије животне доби. Поред
побољшане хируршке технике, усавршених метода
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типизације ткива и боље неге пацијенaта, највеће
заслуге за добре резултате трансплантације бубрега првенствено су везане за примену веома
ефикасних имуносупресивних лекова који су
довели до тога да трансплантација бубрега постане
рутинска терапијска процедура и метода избора
у лечењу пацијената са терминалном бубрежном
инсуфицијенцијом. Преживљавање пацијената
и пресађеног бубрега после трансплантације у
многоме зависи од постизања оптималног степена
супресије имуног одговора реципијента на пресађени
орган (графт). Поремећај ове деликатне равнотеже
може довести до одбацивања графта са једне, или
испољавања ефеката превелике имуносупресије и/
или нежељених ефеката имуносупресивне терапије,
са друге стране.

ПСИХИЧКИ ПРОБЛЕМИ
ПАЦИЈЕНАТА НА ДИЈАЛИЗИ

Фотографија са предавања о трансплантацији
бубрега у Задужбини Илије М. Коларца, октобар 2015.
године у организацији Савеза организација бубрежних
инвалида Републике Србије

Психијатар у Општој болници у Бору.
Завршила Медицински факултет у Београду и
специјалистичке студије из психијатрије 2011. год.

Непосредни резултати трансплантације бубрега
су веома добри и у већини центара који се баве
трансплантацијом једногодишње преживљавање
бубрежног графта се креће од 90% до 95% . Међутим,
без обзира на тако добре краткорочне резултате,
дугорочно преживљавање трансплантираног бубрега још увек није задовољавајуће : статистички
подаци показују да око 50-70% трансплантираних
бубрега изгуби своју функцију током првих 10
година после трансплантације. Престанак функције трансплантираног бубрега је у многим земљама (у којима је до сада урађен велики број
трансплантација бубрега), по учесталости, једна
од најзаступљенијих дијагноза код пацијената који започињу дијализу. Ова чињеница представља
велики здравствени, социјални, али и економски
проблем, обзиром да је познато да је лечење дијализама скупље од трансплантације. Разлози за
незадовољавајуће дугорочно преживљавање графта
су свакако многобројни, а могу се поделити на
имунолошке и неимунолошке. Међу најважнијим
разлозима свакако је неадекватна примена (или
престанак или нередовност примене) имуносупресивних лекова, који се, због природе саме
процедуре, морају примењивати све време док
функционише трансплантирани бубрег .

Живот је несхватљиво чудо, јер се непрестано троши
и осипа а ипак траје и стоји чврсто „као на Дрини
ћуприја“-Иво Андрић

_ _ _ _ _ _ :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
О врстама трансплантације, законској регулативи
и етичким питањима писаћемо нешто више у следећем броју.
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Горе наведеног су свакодневно свесни пацијенти
на дијализи из разлога што од тренутка када се
дијагностикује и индикује потреба за лечењем дијализом до тренутка свесности о изменама у животу
због новонастале ситуације траје њихова стална
борба и свакодневно“чудо преживљавања“.
Од тренутка увођења те инвазивне процедуре, преко
сати проведених „везан за апарате за дијализу“,
уз мање или веће болове, стално размишљање о
храни коју је појео, течности коју је попио, резултата лаб. анализа, могућим компликацијама и
њиховом разрешавању често се занемари психичко
доживљавање и емотивно преживљавање постојећих
ситуација. Ако се узме у обзир и средина у којој
пацијент живи и сам однос исте према психијатрији
и психичким проблемима лако је разумети њихово
неприхватање и избегавање признавања било каквих
тегоба.
Психички проблеми са којима се пацијент најчешће
суочава су:
ДЕПРЕСИЈА- Статистика каже да 25% дијализних
пацијената пати од депресије. Депресија се уобичајено дефинише као патолошко нерасположење,
међутим већина психијатријских школа и праваца
сматра да је исправније говорити о измени целе
личности тако да је примаран поремећај афективног
живота у смислу патолошког нерасположења, а
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затим и пратећи психички и соматски поремећаји.
Све епизоде депресивности као симптоме имају
депресивно расположење, губитак интересовања
и задовољства, смањење енергије, што доводи до
повећаног замарања и снижене активности. Други
чести симптоми су:оштећена концентрација и
пажња, смањено самопоуздање и самопоштовање,
осећање кривице и безвредности, суморан и песимистичан поглед на будућност, идеје о самоповређивању и суициду, поремећен сан и снижен апетит.

соматских параметара долази до повлачења психичких тегоба.

Депресија је затвор у којем је оболели истовремено и
ухапшени несретник и окрутни чувар-Dorhoty Rove

Код пацијената на дијализи као самосталне тегобе ван горе наведених болести појављују се и
поремећаји сна и сексуалне дисфункције што се
коригује, лечи и прати и фармакотерапијски и
психотерапијски.

Након дијагностиковања депресије лечење се спроводи комбинацијом психотерапије и фармакотерапије (лековима). Од лекова се користе антидепресиви новије генерације уз примену мањих
доза него код здравих особа због споре елиминације
лекова и опасности од акумулације лека и штетних
дејстава на организам(најчешће ½ дозвољене дозе
максимално до 2/3).
АНКСИОЗНОСТ-Само увођење у процес дијализе
због измена у квалитету живота доводи до појаве
анксиозности променљивог степена. Поједини пацијенти се уз разговор са нефрологом, особљем
дијализног центра и осталим пацијентима ослободе
постојеће анксиозности тако да се не уводе одмах лекови. Понекад методе психотерапије и супортације доведу до изласка из насталог проблема.
Код пацијената код којих анксиозност траје дуго,
компликована је и соматским показатељима анксиозности и омета адекватно функционисање индикована је примена седативних лекова.
Понекад анксиозност има карактеристике панике
и фобије где су изражени соматски симптоми у
смислу: лупања срца, стезања у грудима, убрзаног
пулса, убрзаног дисања, осећаја гушења , бола у
грудима, знојења, дрхтања и осећаја страха. Тада
се у терапију уводе и адекватни антидепресиви уз
когнитивно-бихејвиоралну психотерапију.
ПСИХОЗЕ - Неки пацијенти на дијализи већ
имају дијагностикована психотична испољавања
у смислу схизофреније, биполарних поремећаја
или суманутих психоза. То су обољења праћена
неадекватним понашањем, психотичним доживљавањима (халуцинације, сумануте идеје) и
губитком увида у своје стање. Било да су на дијализу
дошли са већ дијагностикованом болешћу, било
да је она откривена у току дијализе, лечење се
спроводи антипсихотичном терапијом уз стално соматско праћење и прилагођавање дозе дијализним
условима.
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ-На време треба уочити и
започети лечење проблема зависности од алкохола
и ПАС. Примењују се постојеће психотерапијске
и фармакотерапијске методе уз стално праћење и
подршку породице.
ДЕЛИРИЈУМ То је стање измењене свести, настало у кратком временском периоду, изазвано другим медицинским стањем (соматске измене, лабораторијске анализе-скок урее и креатинина).
Карактерише се несврсисходним понашањем, повремено праћеним и агресивношћу. Корекцијом

ДЕМЕНЦИЈА-Трајна измена когнитивног стања
пацијента у смислу заборавности, измена у понашању и емоционалном функционисању - настала
као последица постојећег соматског обољења на
специфичној основи личности и телесном склопу. Уз
терапију и едукацију породице прати се, побољшава
квалитет живота и успорава напредовање измена.

Све ове психичке тегобе, њихово појављивање, као и
однос пацијента према дијализи и њено прихватање
зависе од самог пацијента, породичне потпоре
као и личне животне ситуације. Тим за дијализу је
осим породице неко ко омогућава да пацијент све
то лакше и боље прихвати и живи адекватније и
испуни све своје потенцијале. Када се код пацијента
уочи проблем психичке природе неопходно је да се
добије адекватна помоћ психолога и психијатра.
Поразно је када човек пре клоне духом него телом Марко Аурелије.
----------------------------------------------------------------

ОСНИВАЊЕ УДРУЖЕЊА У
СВИЛАЈНЦУ
На оснивачкој скупштини одржаној 20.10.2016. године у Свилајнцу усвојен је оснивачки акт удружења
дијализираних и трансплантираних бубрежних
болесника општине Свилајнац. Оснивачи су: Марковић Домица, Бранковић Зоран, Срђевић Дејан,
Анђелковић Љубомир, Милинковић Владан и
Марковић Радослав. Оснивачка скупштина је
једногласно донела одлуку о избору Марковић
Домице за председника управног одбора и
лица овлашћеног за заступање удружења. Вест
o оснивачкoj скупштини је објавила и локална
телевизија Центар у више термина.
Служба ХД располаже са укупно седам апарата, од
којих пет ИНОВА апарата за ХД, и два АК 200 УС, на
којима се, обавља и хемодијафилтрација.
Пацијенти су претходних година своје третмане
обављали у хемодијализном центру у Ћуприји.
У служби раде два лекара – специјалиста интерне
и специјалиста опште медицине, шест медицинских
техничара и један електроничар. Медицинско
особље је едуковано у КБЦ „ЗВЕЗДАРА“, а затим у
хемодијализном центру ОБ Ћуприја. Особље пружа
максимум у практичном раду али ради на даљем
усавршавању и едукацији посећивањем семинара и
конгреса посвећеним овој проблематици. Значајан
члан тима је и сам пацијент са хроничном бубрежном
инсуфицијенцијом који, познавањем природе своје
болести и самодисциплином, доприноси успешном
раду тима, а самим тим и побољшању квалитета
живота.
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АЛКАЛОИД КОНЦЕНТРАТИ ЗА
БИКАРБОНАТНУ ХЕМОДИЈАЛИЗУ
„Алкалоид“ АД Скопље - осам деценија дуга
успешна прича у чијем је сижеу укорењено 80
година неуморног истраживања, иновација и
континуираних улагања у визију здравијег живота.
Од скромних почетака, далеке 1936. године када
су петнаестак радника и два производна погона
чинили темеље компаније, постепено крећући
се кроз неколико развојних етапа „Алкалоид“
прераста у оно што је данас једна од најмодернијих
фармацеутских индустрија у Југоисточној Европи
са преко 1.600 запослених, 50.000 квадратних
метара производних погона и са пласманима у
преко 30 земаља у свету. Непосредно пре припрема
за најкрупнији инвестициони циклус у историји
компаније, почетком деведесетих година прошлог
века „Алкалоид“ АД почиње производњу раствора
за хемодијализу, са властитим развојем и властитом
контролом квалитета. Посвећеност компаније
перманентном развоју и праћење трендова води
од првобитне производње раствора за ацетатну
дијализу преко увођења ефикаснијих раствора
за бикарбонатну дијализу са мање нежељених
ефеката, све до данашње палете производа која је
на истом нивоу са палетама светских реномираних
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произвођача и обухвата концентрисане растворе
са различитим разређивањима, сува бикарбонатна
пуњења и чврсто-течне сетове. Са проширењем
палете производа освајају се и нова тржишта у
земљама из региона, као што су: Србија, Босна и
Херцеговина, Црна Гора; и у државама чланицама
ЕУ: Бугарска, Хрватска, Словенија и Грчка. То је
повећало и производњу, која данас достиже годишњу
вредност од око 6 милиона литара произведених
концентрисаних раствора.
Палета AMINAL концентрата за бикарбонатну
хемодијализу састоји се од неколико група производа:
AMINAL
алкални
бикарбонатну хемодијализу

концентрати

за

Стандардни 8,4 % раствор NaHCO3
AlCart
NaHCO3пуњење/кертриџ
за
бикарбонатну
хемодијализу,
са
различитом
тежином од 650 г до 1100 г
AMINAL кисели концентрисани раствори
за бикарбонатну хемодијализу
Раствори са гликозом или без гликозе
Различите концентрације К+ (1-3 ммол/л), Ca2+
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(1,25-1,75 ммол/л), Mg2+ (0,5-1 ммол/л)
AMINAL SET - сетови од чврстих и течних
компонената за припрему киселих концентрисаних
раствора за бикарбонатну хемодијализу
За припрему киселих концентрисаних раствора
за бикарбонатну хемодијализу у самим центрима
за дијализу који располажу специјализованим
системима за мешање.
Из једног сета се припрема 100 Л киселог раствора
Разређивања 1+34 и 1+44
Сетови са гликозом или без гликозе, са различитим
концентрацијама К+, Ca2+, Mg2+
Ова палета се континуирано развија и проширује
новим производима у зависности од нових трендова
и захтева.
Поред развоја и праћења трендова, од велике
важности је и праћење строгих регулаторних
захтева. Када се ради о AMINAL концентратима
за бикарбонатну хемодијализу, доказ придржавања
Алкалоид-а АД националних и светских прописа,
пружају сертификати за потврду уведених
система за квалитет и усаглашеност са европском
легислативом као што су:
EC сертификат усаглашености са Европском
директивом за медицинска средства 93/42/EEC (у

сагласности са Анексом II). Сертификацију врши
нотификационо тело Dekra Certification B.V. Овај
сертификат је први пут издат 2010. године.
Године 2011. је по први пут добијен ISO 13485
сертификат за Системе управљања квалитетом за
медицинска средства, који издаје Dekra Certification
B.V. Од 2012. године ISO 13485 сертификат издаје
сертификационо тело Quality-Austria акредитовано
од стране IQNet  The International Certification
Network, у оквирима Интегрисаног Менаџмент
Система (ИМС) Алкалоид-а.
„Алкалоид“ АД је такође сертификован од
стране Quality-Austria и сагласно међународним
стандардима ИСО 9001 за Системе управљања
квалитетом и ИСО 14001 за Системе управљања
животном средином.
Широка палета AMINAL концентрата са гликозом
и без гликозе, као и различитим концентрацијама
јона, нуди могућности индивидуализације терапије
и омогућава да се задовоље специфичне потребе
сваког појединачног пацијента. Различите форме
и начини разређивања омогућавају примену
концентрата са свим типовима апарата за хемодијализу светских реномираних произвођача,
као и другим моделима хемодијализних система.
Дугогодишња традиција и тежња ка задовољавању
потреба пацијената, заједно са праћењем светских
стандарда квалитета, од кључног су значаја за
добијање квалитетних, безбедних и ефикасних
производа.
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САСТАНАК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
У просторијама нашег Савеза на Новом Београду
дана 30. октобра 2016. године смо одржали састанак Извршног одбора.

Записник је водила Татјана Стојановић.

Присутни су били: председник ИО Новица Јанковић, члан ИО из С. Паланке – Звонко Јелић, члан
ИО из Крагујевца – Раде Павловић, заменик члана
ИО из Врања, потпредседник Удружења – Јован
Станојевић, члан ИО из Бора – Игор Петровић,
заменик члана ИО из Јагодине – Новица Николић,
члан ИО председник Удружења „Реналис“ - Звонко
Петровић.
Седници су присуствовали председник Савеза –
прим др Љубинко Тодоровић и књиговођа Весна
Јовановић.

Одсутни су: члан ИО из С. Митровице – Мирјана Маринковић, члан ИО из Суботице – Зоран Мишковић
члан ИО из Новог Сада – Боривоје Одаџић , члан ИО
из Ниша – Слободан Дејић.

Усвојен је записник са предходне седнице. Председник и координатор Савеза су поднели извештај
о раду. Разговарало се о раду Савеза и припреми за
конкурисање за средства код Министарства.
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ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛИ И
ЕЛЕМЕНТИ У ТРАГОВИМА
Потребни су органима да помогну нормални метаболизам, произведу енергију, омогуће функцију и
раст ћелија и недавно се показало да смањују ризик
од кардиоваскуларних болести и рака код опште
популације. Отказивање бубрега може изазвати
недовољно или претерано излучивање микроелемената због губитка гломерулске филтрације
или оштећења тубуларне функције што доводи до
недостатка или токсичности.
Постоје бројни узроци недостатка витамина растворљивих у води код болесника на дијализи и то
укључује анорексију (губитак апетита), промене
у метаболизму услед бубрежне слабости, процес
дијализе, лекови који утичу на апсорпцију и
ограничења исхране бубрежних болесника. Витамини растворљиви у води су мале супстанце које
се уклањају дијализом и могу да се изгубе по
стопи већој од нормалног излучивања мокраћом.
Величина пора дијализне мембране, већа површина
и повећање протока може негативно утицати
на витамине растворљиве у води. Неки лекови,
као што су имуносупресиви, антиконвулзанти и
хемотерапија кориштени у лечењу других болести
такође могу да омету апсорпцију витамина.
Вредости за биотин, рибофлавин, пантотенску
киселину, нијацин, кобалтамин и тиамин у отказивању бубрега у серуму су обично нормалне.
Недостатак тиамина (Б1) је пријављен у болесника
на дијализи и неколико симптома недостатка
тиамина, као што је конгестивна срчана слабост
због преоптерећења течностима (влажни Берибери),
млечна ацидоза и необјашњива енцефалопатија,
што може имитирати уремијске компликације
и отежава рану дијагнозу. Нивои биотина (Б7)
су нормални, али давање може помоћи у вези
нерешивог штуцања. Од витамина растворљивих
у води обично су дефицитарни пиридоксин (Б6),
фолна киселина и витамин Ц. Адекватна количина
Б6 је неопходна за еритропоетин (ЕПО) да би био
ефикасан у формирању црвених крвних зрнаца
(еритроцита), као и спречавање авитаминоза са
периферном неуропатијом. Нивои Б6 су нижи
од нормалних код болесника на дијализи или
оних који примају еритропоетин. Б6, заједно са
фолном киселином и витамином Б12, је кофактор
у метаболизму хомоцистеина и низак ниво може
дати хиперхомоцистеинемију, што може допринети
повећању кардиоваскуларног ризика код пацијената
на дијализи. Сходно томе, препорука за пиридоксин
(Б6) је 10 мг/дан. Иако је ризик за токсичност
пиридоксина ниска, горња граница је 100 мг/дан.
Дозе веће од ових могу да доведу до сензорних
неуропатија.
Адекватна количина фолне киселине у серуму и телу
је важна за формирање црвених крвних зрнаца. Нивои
су углавном нормални, али губици могу бити виши
на хемодијализи. Надокнада фолне киселине се даје
за спречавање хиперхомоцистеинемија јер повећава
уклањање хомоцистеина. Хиперхомоцистеинемија
може да оштети васкуларне ендотелне ћелије, што је
узрок формирања оштећења и стварања агрегације
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тромбоцита што доводи до кардиоваскуларних
болести. Високе дозе фолне киселине (5 - 15 мг
дневно) смањују ниво хомоцистеина од 25 - 30%,
али не нормализују нивое.
Витамин Б12 игра улогу у метаболизму фолне
киселине и формирању црвених крвних зрнаца.
Ниво витамин Б12 може бити нормалан и не може
се уклонити колико други витамини растворљиви
у води. Било је извештаја о недостатку Б12 код
болесника на дијализи, и висока доза фолне
киселине може повећати потребе. Ниво витамина
Б12 може да се смањи са временом дијализе. Због
ослањања витамина Б12 на унутрашњи фактор за
апсорпцију, такође може бити дефицитаран код
болесника са малапсорпцијом, делимичним или
потпуним вађењем желудца и цревних операција.
Додатак витамина растворљивих у води који садржи
тиамин, ниацин, биотин, рибофлавин, пантотенску
киселину и кобаламин се препоручује да помогне
одржавању нормалних нивоа.

Витамин Ц је антиоксиданс, регулише расподелу
гвожђа и складиштење, а може помоћи цревну
апсорпцију гвожђа. Ниво витамина Ц може бити
низак, ако није додат, јер се уклања у току дијализе
и унос исхраном витамина Ц може бити недовољан.
Препоручена дневна доза витамина Ц је 60 - 100
мг. Веће дозе могу довести до последица оксалозе,
повећане таложење оксалата у меким ткивима,
што може да повећа ризик од камена у бубрегу,
инфаркта миокарда, болести костију и неуспеха
шанта. Додатак витамина Ц може да помогне да се
смањи запаљење и оксидативни стрес. Показано је
да витамин Ц са витамином Е смањује грчеве ногу.
Витамин А се не уклања дијализом и може се
акумулирати. Ниво витамина зависи од трајања
дијализа али не и фреквенције, а нивои су углавном
два до пет пута већи у дијализних пацијената него у
општој популацији. Повишен ниво витамина је због
недостатка везујућег протеина који уклања ретинол.
Токсичност се јавља када износ ретинола превазилази
способност везивања. Симптоми укључују повишене
вредности калцијума и триглицерида, анемију, и
повећање алкалног фосфора. Ови симптоми могу
да имитирају уремију, и дијагноза токсичности
не може бити без одређивања витамина у серуму.
Допуна витамина се не препоручује, а унос из
хране и/или допуне не би требало да пређе дневну
препоручену дозу. Болесници са малапсорпционим
синдромом могу захтевати додатне витамина А,
али ниво ретинола треба проверити пре покретања
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терапије и онда редовно пратити да се избегне токсичност.
Витамин Е се не одстрањује дијализом, а ниво може
да буде низак, нормалан или висок. Витамин Е
(400 мг), са 250 мг витамина Ц смањује грчеве код
пацијената на дијализи. Витамин Е може изазвати
повећан ризик од тромбозе дубоких вена и ефекат
налик витамину К код пацијената који узимају
антикоагуланте. Недавна истраживања су показала
да уношење преко 400 мг може да повећа било
који узрок смртности у општој популацији, тако да
давање није препоручљиво. Витамин К се не смањује
код пацијената на дијализи, дакле, рутинска допуна
се не препоручује. Болесници са могућим ризиком
за недостатак витамина К су они који примају
дугорочно антибиотску терапију, они који једу слабо
током дужег временског периода или болесници
на тоталној парентералној исхрани. Прекомерни
витамин К може да омета антикоагулантну терапију
и због тога количину витамина К треба пажљиво
пратити. Адекватна количина витамина К може
да игра улогу у зарастању костију и смањењу учесталости прелома костију.
Минералима и елементима у траговима се углавном снабдевамо исхраном. На концентрацију
у серуму може да утиче дужина дијализе, концентрације дијализата, лоша исхрана, оштећена
апсорпција и старост. Многи минерали и елементи
у траговима су везани за протеине тако се не могу
измерити нивои, међутим, губици током дија-лизе
су вероватно минимални. На нивое неких минерала и микроелемената ће утицати разлика у концентрацији између дијализне течности и серума.

Недостатак цинка може довести до поремећаја
укуса и мириса, поремећаја зарастања рана, смањене отпорности на инфекције и поремећаја сексуалне функције. Учесталост недостатка цинка код
болесника на дијализи није познат, али се може
ретко јавити и токсичност. Цинк је везан за протеине
тако да нивои могу бити лажно ниски када је ниво
албумина низак. Додавање калцијума и гвожђа, као
и влакна и унос алкохола може да омета апсорпцију
цинка. Ови фактори смањују поузданост коришћења
вредности цинка у серуму као дијагностичког алата
за цинк или за праћење пацијената коме се додаје
цинк. За процену одговора болесника на допуњавање
треба користити комбинацију лабораторије и
промена у клиничким симптомима. Хронична уре-

мија може угрозити осећај укуса, али није сигурно
да ли ће додавање цинка побољшати осећај укуса.
Краткорочно додавање цинка може бити од користи
за зарастање рана, међутим, оптималне дозе нису
утврђене. Препоручена доза цинка не треба да
прелази дозу од 15 мг/дан.

Селен у плазми је пронађен у ниском нивоу код
болесника на дијализи и може бити повезан са
малим уносом протеина. Додавања селена могу да
помогну побољшању имуне функције (отпорности
организма). Токсичност је ретка али редовна допуна
се не препоручује.
Ниво бакра је нормалан, а недостатак се ретко виђа
осим ако болесник прима дугорочно парентералну
исхрану са неадекватним саставом. Серумски ниво
бакра може бити под утицајем прекомерног уноса,
или висок унос цинка може да утиче на апсорпцију
бакра. Додавање бакра се не препоручује за дијализне болеснике.
Нема података да алуминијум има било какву
функцију у људском телу, али је важан због могуће
токсичности код болесника на дијализи. Старост,
хормон пара-штитасте жлезде, цитрат, витамин Д
и флуор могу да повећају апсорпцију алуминијума
у желудцу и ниво алуминијума у костима. Токсичност алуминијума у дијализних болесника је,
због повећаног уноса и складиштења повезана са
дијализном енцефалопатијом, отпорном анемијом
и смањењем формирања кости због алуминијуминдуковане адинамичне болести костију или
остеомалације. Примарни извор алуминијума
су лекове за неутралисање киселине у желудцу
(антациди) који садрже алуминијум и болесници
треба да избегавају дуготрајну употребу ових
лекова. Везивачи фосфата на бази алуминијума
могу да се користе само на кратак рок за болеснике
са хроничним хиперфосфатемијом, али је најбоље
да се уопште не користе.
--------------------------------------------------------------Текст је преузет из књиге: Љубинко Тодоровић, Дијализа, друго издање, Удружење бубрежних болесника на
дијализи у Бору, Бор, 2014. Књигу можете преузети
са сајта нашег Савеза: http://www.sobirs.org//wp-content/uploads/2014/12/Dijaliza2-web.pdf
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА У АМБАСАДИ
ЈАПАНА
У амбасади Јапана у Београду дана 4.11.2016.
године организована је презентација апарата за
дијализу фирме Нипро. Званицама су се обратили
- Јошифуми Кано (Yoshifumi Kanno), први секретар
Амбасаде Јапана у Србији, Серж Кемпс (Serge
Kemps), Потпредседник Nipro Europe NV (европски
огранак Нипро Корпорације), представници из
Србије и Македоније. Представљен је апарат за
хемодијализу Surdial-X ( http://www.nipro-europegroupcompanies.com/product/surdial-x/ ).
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ЖИВОТ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ
СТЕВАНА ЗАРИЋА
Моје име је Стеван Зарић и рођен сам 1979 године у
Кикинди, одмах по рoђењу ми је откривен „пнеуматорекс“ због тешког порођаја на дечијем институту
Олга Поповић Дедијер где сам пребачен исте ноћи.
Услед слабог напредовања урађене су анализе
крви, мокраће, урино културе где се видело да
постоји уринарна инфекција и тада је кренуло
лечење антибиотицима. По причи докторице која
ме је водила, да код мушких беба не може да буде
инфекција споља, него да је то неки озбиљнији проблем. Тада сам упућен на Институт за Мајку и дете.
На институту је после доста претрага и рађених
анализа констатовано да болујем од бубрега са дијагнозом проширених и деформисаних уретера,
убрзо после тога када сам имао осам месеци живота
урађена ми је прва операција исправљања уретера,
мислећи да је то основни узрок болести. Након
завршене операције доктори су саопштили мојим
родитељима да имам и мало бубрежног ткива и да
ћу једног дана морати да кренем на хемодијализе.
Од тада до десете године сам ишао на контроле и
даље на институту за Мајку и дете, где се пронашло
да имам и „Валвулу“ која је морала да се одстрани
да би једног дана трансплантирани бубрег могао
несметано да функционише. Валвулу је радио Др.
Сава Перовић, међутим није имао све услове у смислу недостатка инструмената за тај оперативни
захват, да би се после четири дана појавила екипа
доктора из Енглеске и извршила операцију на
Уролошкој клиници. У мојој десетој години се виде резултати који су указивали на то да морам да
кренем на хемодијализе. Тада сам пребачен на Тиршову клинику.
Од десете до четрнаесте године сам ишао на хемодијализе, седам месеци на Тиршовој клиници, а
остатак дијализа сам ишао у кикиндску болницу на
дијализу за одрасле, одакле су пре тога послате две
сестре у Београд на обуку за дечију дијализу, како
бих ја могао да пређем на хемодијализе у Кикинди,
где сам и живео, јер путовање из Кикинде за Београд
сваки други дан је било веома напорно и имали смо
проблеме са хитном службом која ме је носила за
Београд у смислу да је каснила са доласком по мене
а самим тим и са кашњењем на дијализу у Београд
па затим и касним доласком кући из Београда.
Док сам ишао на хемодијализе те четири године
сам ишао на Тиршову клинику на контроле, као и
на припреме за трансплантацију. Рађени су испитивања да се види који је подобнији давалац отац
или мајка и да ли уопште постоји могућност да ми
неко од њих двоје може дати бубрег. Испитивања
су рађена на Заводу за трансфузију у Београду, а са
тим налазима смо ишли на консултације у болницу
у Амштетену, одакле су нас из Шесте бечке клинике
послали да би нас ставили на листу приоритета за
трансплантацију то јест за добијање кадаверичног
бубрега. Резултати су показивали да су оба родитеља
подобна за давање бубрега, али да је отац подобнији
давалац. Након што смо сазнали да могу од оца да
примим бубрег морали смо да сачекамо да се ја још
мало развијем и нарастем, јер је очев бубрег био јако

велик да би могао стати на место где треба у мом
телу. Током година које сам ишао на хемодијализе
било је и лоших дијализа и прескакања термина за
дијализирање, а то се све дешавало услед санкција
и нестанка раствора и материјала за дијализирање.
Године 1992. имали смо информацију да имамо
могућност за трансплантацију, али ако моји родитељи набаве реагенсе за одређивање нивоа циклоспорина, у шта професорка Роловић није веровала.
На наше инсистирање дала нам је комплет списак
материјала који треба да набавимо како би трансплантација била могућа. Моји родитељи су тада
радили у „Ливници Кикинда“ која је имала своје
представништво у Немачкој и преко њих смо
набавили потребан материјал у свом трошку, на
опште изненађење и професорке Роловић и тадашњег директора Тиршове клинике Душана Шћепановића. То се догодило у јесен 1992 године, а
трансплантација је урађена 25 марта 1993. године
на Уролошкој клиници. Трансплантацију су извршили професор Борић и професор Ђокић са својим
екипама.
На Уролошкој клиници после трансплантације дошло је до покушаја одбацивања бубрега, али је на моју
срећу интервенцијом доктора бубрег био спашен. 6
маја 1993 године отпуштен сам са клинике и од онда
идем на контроле сваких шест недеља на Клинички
центар Србије. Од момента када сам трансплантиран
водиле су ме Др. Радмила Благојевић и Др. Драгана
Радивојевић као и мог оца који ми је дао бубрег, а
данас нас води професорка Вишња Лежајић.
Након трансплантације сам полагао 7 разред ванредно пошто нисам био цело друго полугодиште, а
остатак школовања сам ишао нормално. После завршене средње школе сам ишао на курс за цариника.
2001 године био сам изабран од Друштва за дечију
и церебралну парализу Кикинда, за секретара
друштва, а друштво је основао и организовао мој
отац Иван Зарић са родитељима и особама које су
оболеле од цер. и дечије парализе. У удружењу сам
био запослен 8 година, након чега сам стекао услов
за инвалидску пензију, али сам и након одласка у
пензију наставио да радим као секретар волонтер
што и данас радим.
Моје здравствено стање за ових 24 године је било
доста стабилно, сем повремених мањих одступања
резултата што од необјашњивих повода до ситуација када сам појео хладан комад лубенице из фрижидера, пар јачих прехлада, проблема са повишеном хелико бактеријом.
Водим сасвим нормалан живот водећи рачуна о
храни и пићу као и да не дође до прехладе. Што се
тиче терапије од трансплантације па до данашњег
дана замењен је само лек имуран са целцептом, а
сви остали лекови као што су сандимун, пронизон,
фолан остали су исти са повременим увођењем
лекова за регулисање мањка гвожђа, слабије крвне
слике, смањењем мокраћне киселине. Све у свему
никаквих већих и озбиљнијих проблема нисам имао
после трансплантације. Захвалан сам свима који су
се трудили, и данас се труде око мене како лекари,
тако и моји родитељи, пријатељи и рођаци.
Кикинда, 07.11.2016.
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ПЕРИТОНЕУМСКА ДИЈАЛИЗА
- ИЗБОР ЛЕЧЕЊА ТЕРМИНАЛНЕ
БУБРЕЖНЕ СЛАБОСТИ

околности, придружене болести, старост, али и
психосоцијални фактори, као што су психолошки
профил, породично стање, услови становања,
едукованост и мотивисаност болесника.
Перитонеумска дијализа је данас широм
света распрострањен метод лечења терминалне
бубрежне слабости. Трбушна дупља представља
складишни простор за дијализну течност и
филтрација се обавља преко перитонеума –
мембране којом је трбушна дупља обложена. Кроз
перитонеумски катетер дијализна течност (глукозни
раствор са одређеном концентрацијом материја
потребних за обављање филтрације) се уноси у
шупљину и оставља одређено време да апсорбује
штетне материје из крви. Након одређеног времена,
течност се дренира у кесу и замењује новом. Процес
уливања и изливања дијализне течности назива се
измена, у току дана се изводе четири до шест пута.

Клинички асс др Татјана Дамјановић
Клиничко одељење за бубрежне болести и дијализу,
КБЦ Звездара, Београд
Запослена је у Клиничком одељењу за нефрологију
и дијализу, Интерне клинике, КБЦ Звездара од
1994.године. Од 2012.године је на функцији шефа
одсека интензивне неге нефрологије. Одбранила је
магистарску и докторску тезу на Медицинском
факултету у Београду. Као стипендиста International
Society of Nephrology (ISN) 2002. провела је три
месеца на стручном усавршавању у Општој болници
у Торонту, Канада. У настави на Медицинском
факултету у Београду, за предмет интерна медицина.
Члан је Управног одбора УНС.
Последњих година у целом свету се
региструје стални пораст броја болесника са
отказом рада бубрега. Годишњи пораст дијализне
популације
је у просеку око 6%-10%. Број
болесника који се дијализира је само врх леденог
брега оболелих од хроничне бубрежне слабости,
а разлози су драматични пораст оболелих од
дијабетеса и хипертензије, као и продужење
животног века. Приликом одабира начина лечења
отказа рада бубрега потребно га је прилагодити
сваком болеснику и обезбедити му што бољи
квалитет живота. Узимају се у обзир медицинске
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Почеци овог начина лечења датирају из
давне 1923. године када Путнам описује и дефинише
перитонеум као дијализну мембрану, а исте године
Георг Гантер примењује перитонеумску дијализу
код уремичног пацијента. Средином шездесетих
година прошлог века почиње период хроничне
интермитентне перитонеумске дијализе, а Tenckoff
1968. године модификује перитонеумски катетер
и са увођењем силиконских катетера омогућава
се једноставнији и безбеднији приступ трбушној
дупљи, што значајно олакшава примену методе.
Место перитонеумске дијализе у систему лечења
бубрежног болесника одређено је предностима
и ограничењима. С обзиром на велики значај
диурезе и њено дуже очување при овој методи
лечења, логично је лечење терминално уремичног
болесника започети овом методом. Предност
свакако имају млађи, радно способни болесници и
они који су кандидати за лечење трансплантацијом
бубрега. Болесници су независни од болнице,
имају могућност самосталног организовања свог
времена, што омогућава бољи квалитет живота У
претрансплантационом периоду на перитонеумској
дијализи боље
је коригован анемијски
синдром, волуменски статус се боље регулише,
а кардиоваскуларни систем се дуже одржава у
компензованом стању, што све има значаја за касну
прогнозу трансплантираног болесника. Болесник
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на перитонеумској дијализи је боље рехабилитован,
активнији, и у посттрансплантационом периоду има
мање проблема у социјалном смислу и прихватању
социјалних улога. Релативно је шире индикационо
подручје ове дијализе у односу на хемодијализу:
болесници са коронарном болести, конгестивном
срчаном инсуфицијенцијом, поремећајима коагулације и склоношћу крвављењима, болесници са
проблемима васкуларног приступа. Популација дијабетичара са типом 1 и 2 традиционално се више
лечи овом методом. Болесници одмакле животне
доби са значајним бројем коморбидних стања и
умањеним шансама за лечење трансплантацијом
представљају велику групу за које перитонеумска
дијализа представља методу избора. Неретко, ови
болесници у дијализним центрима чине и преко
50% укупног броја болесника на перитонеумској
дијализи.
Међутим, перитонеумска дијализа није
прихватљива за све болеснике са отказом рада бубрега. Екстремно гојазни болесници и болесници
са мултиплим абдоминалним хируршким интервенцијама представљају групу код којих перитонеумска дијализа није метода избора.
Техника извођења перитонеумске дијализе
се током времена усавршавала, захтева обучену
особу која изводи дијализу, техничку подршку у
виду перитонеумског катетера, раствора за дијализу,
система за спајање и конектора, односно апарата
уколико се ради о аутоматској перитонеумској дијализи.
Према начину извођења постоје следећи облици:
1.
Интермитентна перитонеумска дијализа
(ИПД) - данас практично напуштена метода због
немогућности да се обезбеди одговарајућа адекватност дијализе. Изводи се три пута недељно са
по осам дволитарских измена у трајању од 8 часова,
у болничким условима од стране медицинског
особља. Болесник има периоде када је трбушна
шупљина празна.
2.
Континуирана амбулаторна перитонеумска
дијализа (ЦАПД) - најзаступљенији вид, близак
физиолошкој функцији бубрега, независтан од
машине, Одвија се са четири дволитарске измене
које се врше на 4-6 сати, при чему је трбух стално
испуњен дијализном течношћу. У периоду када
се врши измена болесник може читати, гледати
телевизију,спавати, Овај вид дијализе обезбеђује
нормалне дневне активности као што су посао,
одлазак у школу, шетњу, дружење са пријатељима,
путовања. Узевши у обзир ко изводи дијализу, ЦАПД
може бити самостална (сам болесник изводи
дијализу) и асистирана ( дијализу изводи обучен
члан фамилије болесника или медицинска сестра).
3.
Аутоматска
перитонеумска
дијализа
(АПД) - захтева апарат, циклер који врши измене.
Овим видом дијализе омогућава се индивидуално
прописивање броја дијализних измена као и
запремине и времена задржавања течности у
трбуху. Обично се примењује у току ноћи и такодје
је погодна за радно способне особе, децу и старе
којима је неопходна асистенција.

Обе методе се могу изводити у кућним
условима на чистом, изолованом месту, али и у
хотелској соби, канцеларији, код пријатеља.
Новији подаци указују да се данас у свету
10-15% пацијената лечи методом перитонеумске
дијализе,
са веома великом различитошћу у
проценту заступљености. Студије показују да
животно доба и присуство коморбидитета могу
утицати на заступљеност перитонеумске дијализе
као методе активног лечења, али важну улогу
игра и ангажовање дијализног тима у периоду
пре започињања дијализе. Болесници старије
животне доби су посебно у ризику за касно јављање
нефрологу, што углавном доводи до чешћег
започињања
лечења хемодијализом. Годишњи
извештај о лечењу дијализама и трансплантацијом
бубрега у Србији из 2013. године показује да је
перитонеумском дијализом лечен 471 болесник
(8,3%), што је за 49 или 0,5% више у односу на
претходну годину, и то углавном континуираном
амбулаторном перитонеумском дијализом (437
или 7,7%). Од 2010. до 2013. уочава се непрекидно
смањење броја умрлих болесника који се лече
перитонеумском дијализом.
Неуспех саме методе може бити резултат
неифективних (функционисање катетера,цурење
дијализата, крвављење, појава хернија) и
инфективних компликација (упале трбушне
марамице, инфекције излазног места, тунел
инфекције). Честе појаве упале трбушне марамице
воде хроничним променама на мембрани, паду
ултрафилтрације па и развитку склерозирајућег
перитонитиса. Примена хипертоних раствора
у циљу боље ултрафилтрације
може водити
поремећеној гликорегулацији код дијабетичара
као и код оних који то нису. Управо ове чињенице
су и најчешћи разлог пребацивања пацијената на
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хемодијализу. Да би се то избегло постигнута су
бројна унапређења у техници пласирања катетера,
техници извођења, профилакса са антибиотиком пре
пласирања катетера, употреба адекватних раствора,
раствора са нижим процентом глукозе, безглукозних
раствора. Превенција инфекција излазног места
катетера и упале трбушне марамице подразумева
адекватну обуку за извођење дијализе и правилну
негу излазног места катетера. Очување резидуалне
диурезе је значајно због контроле волемије и крвног
притиска, стабилизације хипертрофије леве коморе,
боље ухрањености, контроле фосфора. У прилог
очувању диурезе треба избегавати дехидратацију,
употребу нефротоксичних лекова (аминогликозиди,
радиоконтраст),
хиперкалцијемију,
користити
одговарајуће антихипертензиве
уз праћење
вредности калијума.

Београд у сумрак (кад га највише волим), не могу
да замислим потпуни мрак. Страх од непознатог и
несагледивог простора нове учионице.
Имала сам 26 година када је откривено да имам
висок притисак. Да ли сам се питала зашто се
дешава баш мени? После четири године ми је
предложена дијализа, али смо се ми, моја породица
и ја, ангажовали да нађемо боље решење. Имала
сам среће да смо тата и ја испуњавали услове за
трансплантацију. Имала сам среће да упознам
изузетно професионалне докторе у Клиничком
центру Србије – докторку Благојевић, пре свих.
Њена посвећеност пацијентима, а касније ћу
сазнати, и промоцији трансплантације и заступању
измена регулаторног оквира у овој области, и даље
ме фасцинирају. А није усамљена ни у посвећености,
ни у труду који улаже да помогне – у оваквом,
несавршеном систему који, чини се, не награђује ни
посвећеност ни рад. Докторке и доктори с којима сам
се сретала – докторка Радивојевић, Лежаић, доктор
Милутиновић, друго медицинско особље, сада већ
десет година од успешне трансплантације, уливају
поверење у то да постоји неко ко разуме какав
је осећај седети у колицима пред степеништем,
колики је страх од непознатог и несагледивог. Мој
тата је имао прилику да разуме.

Перитонеумска дијализа са хемодијализом
и трансплантацијом представља равноправни,
комплементарни метод лечења отказа рада бубрега.
Обезбеђује адекватан квалитет живота и део је
интегрисаног модела лечења који подразумева
могућност међусобног комбиновања све три методе.

ЖИВОТ У ТУЂИМ ЦИПЕЛАМА
Александра Галоња
У среду сам држала семинар у Крагујевцу. О томе
на који начин грађани и грађанке могу да утичу
на политике које се тичу најсиромашнијих и
маргинализованих – јавно заступање. Концепт у који
у потпуности верујем. Могућност да у несавршеном
систему – јер сваки је несавршен – они који су
обесправљени имају право гласа. Могућност да се
унутар једног друштва мењају односи моћи – да
нас то што смо се родили сиромашни, у породици
необразованих родитеља, без крова над главом,
књига и играчака – не одреди као родитеље деце
која се рађају без крова над главом, без књига и
играчака. Могућност да заступањем увођења неких
корективних политика сви имамо једнаке шансе.
Извесно је да је веома тешко сагледавати
стварност из различитих углова и разумети туђе
животне перспективе – док год могу да устрчим
уз степениште, не осећам безизлазност с којом се,
пред истим тим степеништем у школи, општини
или болници, суочавају људи који користе колица.
Док гледам позоришну представу, семафор или
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Да ли сам се питала зашто се дешава баш мени?
Трансплантација је поступак који спашава животе
и чува квалитет живота. У среду сам држала
семинар у Крагујевцу. У петак и суботу у Суботици.
У уторак и среду у Бањалуци. Пре два месеца сам
провела седам дана у Амстердаму – незаборавних.
У уторак сам се видела с пријатељима. Волим свој
посао – бавим се истраживањима у области родне
равноправности и социјалног укључивања и јачањем
капацитета организација и институција да креирају
и примењују напредне стандарде у области заштите
људских права жена и других маргинализованих
група. Радим у Србији и региону, свесна да то не би
било могуће без трансплантације.
Великом броју људи у Србији живот зависи управо од
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40 ГОДИНА ДИЈАЛИЗЕ У ЛОЗНИЦИ
трансплантације – законског оквира који регулише
могућност давања органа, услова у здравственим
установама, улагања у развој медицине и капацитете
система да мотивише запослене у систему, знања,
професионалности и пожртвованости докторки и
доктора и другог медицинског особља.
Великом броју људи у Србији зависи живот од тога
да ли разумемо значај трансплантације и улагања
у њен опстанак и развој. Да ли разумемо позицију
других људи којима је подршка потребна – оних
који су немоћни пред степеништем, болничким
креветом, мраком. Да ли смо солидарни и спремни
да улажемо у систем пред којим имамо исте шансе
– да живимо и да се развијамо.
Питала сам се зашто се дешава баш мени. Сви се
понекад питамо. Али се не дешава. Не само некада
и не само неком. Нажалост, дешава се и може да се
деси свима. И ова чињеница указује на потребу да се
активно укључимо у процесе унапређења система.
Да активно подржимо напоре који се чине и у наше
име – да трансплантација органа у потпуности
заживи у Србији.

Др Ненад Ј. Зец, Општа болница Лозница, Интерно
одељење, Одсек за нефрологију и хемодијализу

Као активни и свесни грађани и грађанке морамо
да разумемо да су ствари с којима смо саживљени
и које су нам уобичајене – некоме луксуз: кров над
главом, путовање, посао, улазак у школу, гледање
домаћег филма... достојанствен живот или само
живот.
Нови бубрег је један спашен живот. И право је време
да се трансплантација препозна као приоритет у
здравственом систему, који зарад спашавања живота
и постоји.

Одсек за нефрологију и хемодијализу је у оквиру
Интерног одељења ОБ у Лозници. Почео је са радом
22. 02. 1975. године: др Саво Иветић, медицинске
сестре Љубица Маринковић, Љубинка ОбрадовићШмања и лаборант Љубомир Симић. Први апарати (2
апарата) у нашем центру били су РСП (Recikulating
Single - Pass) Травенус рециркулирајући апарати.
Имали су резервоар и пумпу за рециркулацију која
стално меша раствор који протиче кроз дијализатор
и другу пумпу која из резервоара стално додаје
по мало свеже течности. На тај начин омогућена
је велика ефикасност а економичнији поступак.
Дијализатори су били ULTRA FLO II (100).

Извесно је да је веома тешко сагледавати стварност
из различитих углова и разумети туђе животне
перспективе, али је уз само мало труда и могуће.
---------------------------------------------------------------Јавите нам шта вас интересује и шта предлажете да
буду теме у наредним бројевима.
Покушаћемо да вам испунимо жеље.
Позивамо вас да се укључите у активбности Савеза и
помогнете нам да се заједно боримо за боље лечење
и бољи живот.
Заједно смо јачи!

Др Миливоје Милићевић
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Те године било је 12 болесника на дијализи, 3 жене
и 9 мушкараца узраста 23 до 55 година, просечне
старости 34 године. Број болесника по апарату био
је 6. Укупно дијализа 331. Смртност 20%, 2 жене и
1 мушкарац.

Старост болесника на дијализи се помера из 4. деценије (34 године у просеку) у 7. деценију (67,1 година)
И даље се одржава велики број болесника по апарату, а креће се од 3 болесника 1977. године до
9 болесника 1983. године. Сада је у просеку 5,4
болесника по једном апарату.
Број дијализа је по годинама стално растао, 1975. године 331 дијализа, а 2009. године 10.420 дијализа,
до 11450 дијализа 2015. године
Смртност болесника на дијализи је верирала од
29,5% 2001. године до 9,2% 2009. године. Просек за
40 година 16,4%
У нашем центру дијализирају се пацијенти из 4 града и 64 насељена места.
Дужина дијализирања болесника у нашем центру је
од 1 до 21 године, просек за 40 година је 4,5.

Др Иветић
У Одсеку за нефрологију и хемодијализу тренутно
раде 2 доктора (интерниста-нефролог, и интерниста
на субспецијализацији), 11 сестара – техничара, 1
електроничар, 2 спремачице (2016. године

У центру радимо бикарбонатну дијализу, високо
ефикасну и ХДФ.

Медицинска сестра Живка Солдар
Број апарата – радних места је растао од 3 на 14.
Апарати су за бикарбонатну дијализу, ХДФ, Фрезенијус и Инова.
На почетку рада имали смо само декалцинатор.
Прва реверзна осмоза монтирана је 1983. године
“Сутјеска”. 1994. године монтирана реверзна осмоза
типа “ЕЛМЕР”, затим 2004. године реверзна осмоза
типа “Culligan” (Калиган)
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На ЦАПД-у су 3 пацијента који се контролишу
на ВМА, КБЦ Звездара и дечијој клиници. Компликације прихватамо и лечимо у соби за перитонеумску дијализу. Један пацијент је сада у припреми у КБЦ Звездара.
Од могућности лечења анемије рекомбинантним
хуманим еритропоетином имамо добру контролу
анемије. Број пацијената који се за сада лече еритропоетином је преко 50%.
У поремећајима метаболизма кости користимо
везиваче фосфата калцијумске најчешће, ретко
некалцијумске Ренагел, метаболите витамина Д3
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алфа калцидиол, калцитриол и парикалцитол –
Земплар
Винка Баћић ВМС, више деценија је делила судбину хемодијализе. Посустала је. Још слуша аларме
апарата док се игра са унуцима.
Ново сестринско руководство са Јасмином Теодоровић, после природне примопредаје, учинило
је много на подизању опште и појединачне
безбедности од ширења инфекција на одсеку,
квалитета рада. Реорганизовало је унутрашњост
одсека од терапијских ормара, прибора за хитне
интервенције, реанимацију, обезбедило континуитет чистог веша и средстава за хигијену и
дезинфекцију. Подигло је тимски рад на жељени
ниво, без изузетка. Иницијатор је интерне школе
дијализе у трајању два месеца. Сви су предавачи и
слушаоци, по текстовима наших професора.
Има изузетака. Решиће се. Реализује електронску
форму регистра болесника, извештаја прескрипције.
Када је хигијена у питању неко ко може, хоће и зна,
Миланка Грујић.

Чекају га пензија и унук Лука.
Нови живот, разумљиво са новим квалитетом
живљења је значајан напредак светске медицине
чије тековине следимо. Гледати како дете одраста,
стасава у одраслу особу, доживети унуке и активно
учествовати у њиховом подизању, није ли то довољно
за срећу?
Ми радимо и постојимо. Успели смо да учинимо
мали искорак напред.
Хоризонти су нам још заклоњени облацима:
адекватан простор, број медицинских сестара, број
доктора према стандардима, да сачувамо здравље,
живот, потпуно душевно, телесно и социјално благостање наших пацијената, али и наше.
Ми смо још увек ентузијасти и пожртвовани на
послу, радећи више послова, често на ивици снаге.
Јер продужити живот за неколико месеци понекад
је доста да човек достојанствено заокружи животни
биланс.

Горући проблем број доктора и сестара. У поступку
решавања, март крајњи рок, онако како пише у
Службеном гласнику. Не зависи од нас.

За годину дана много, а да не говоримо о величини
достигнућа медицине ако успешно про-дужимо
живот пацијента за неколико деценија.

Удружења бубрежних инвалида “Подриње” и “Реналис” укључена активно у свим активностима са руководством сестара, први пут на најбољи начин.
Звонко већ искусан у свему, Вито уз њега и успешно
деловање је ту, са резултатима. Сарадња се наставља.

Ми то на хемодијализи, перитонумској дијализи,
трансплатацији, у НЕФРОЛОГИЈИ, хоћемо, желимо
и можемо.

Др Ненад Ј. Зец, наднесен над проблемима пацијената на дијализи од 1987. године са посебном одговорношћу од 1995. у скромним условима. Кап из
суве дреновине цеди, али доста разумевања има и
изван установе. Жмирка и гасне свећа коју је тако
предано носио на челу, све ове године.

На фотографији испод је екипа Одсека за
нефрологију и хемодијализу у Лозници
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Медицинска сестра Марина Краговић
ОБ «Стефан Високи», Служба нефрологије и
дијализе.

Рођена сам 11.11.1963 године у Косовској
Митровици, основну школу завршила у оближњем
селу Зупче, а средњу медицинску школу у Зубином
Потоку и Косовској Митровици. У Косовској
Митровици сам радила 5 година у Заводу за
заштиту здравља, а читав низ разлога довео ме у
Смедеревску Паланку 1987 године у ОБ «Стефан
Високи», а од септембра 1988 године у Службу
нефрологије и хемодијализе где и сада се налазим.

као да се знамо стотину година,
као да је свака моја другарица.
Мислио сам млад сам, можда је због тога,
Можда им је жао судбине ружне
Онда сам видео увек се труде,
да олакшају ове дане тужне.
Прође тако доста година,
Навикли сваки проблем да делимо,
Оне и ја у истој причи,
Свакој се лепој ствари веселимо.
И хтели то да признамо или не,
Пролази полако животни век,
а увек су ту, спремне да помогну
и лепа реч да буде лек.

Сестра хемодијализе
Прошло је заиста доста година,
од када сам као сестра млада,
Ушла на врата Хемодијализе
Жељна сазнања, учења и рада.
За пуно година пуно се научи,
Одавно више немам илузија,
А сваки поглед препун захвалности
као и сваком и мени прија.
Сада ме зову, причају са мном,
Питају за савет и тајну поделе,
Као да ме не за медицинску,
Већ за своју сестру желе.

Љубав према читању и писању усадила ми је
наставница Зорица Аџић - Перовић, проф. Мирко
Миленковић, Мирољуб Гвозденовић. Чини ми се да
су у малој тамнопутој девојчици препознали нешто
и својом подршком подстицали на писање. Почела
сам да пишем у основној школи. Ово су песме из
мог срца и за моју душу, па их читам малом броју
људи које зовем - пријатељи.

Сестре ствараоци
За сестре
Нисам знао ста ме снашло
Хулио на живот, судбину и Бога,
Где бас мени ово да се деси,
Шта ће сада бити од живота мога?
Мислио сам то је крај, још пре краја,
Од овога не може бити ништа теже,
као да сам умро, као да ме нема,
као да живот руке ми веже.
Први сусрет са дијализом,
Угледах сестре племенитих лица,
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Тиме се поносим и радујем јако,
Знам да сам успела, зато сам срећна
Ово не може да ради свако
Зато је наша везаност вечна.
---------------------------------------------------------------

Бубрежни болесници у Ужицу су дана 4.7.2016.
основали удружење под именом: Удружење дијализних и трансплантираних пацијената западне
Србије.
Адреса удружења је: Ужице, Сланушка 1/7, а председник удружења је: Зоран Ђоковић. Надамо се
да ћемо успешно сарађивати и да ћемо се заједно
борити за боље дијализе и бољи живот.
---------------------------------------------------------------Позивамо болеснике у чијим центрима за дијализу
не постоји удружење да се организују, договоре и
оснују ново удружење. Савез ће им помоћи у свим
активностима око оснивања удружења.
Организовани имамо знатно веће шансе да се изборимо да нам лечење и живот буду бољи.
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ЦЕНТАР ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ У
ЗАЈЕЧАРУ – ОД ОСНИВАЊА ДО ДАНАС
Центар за хемодијализу у Зајечару основан је 1.
септембра 1977. године као засебна организациона
јединица којом је руководио специјалиста интерне
медицине, др Илија Траиловић. Како није било
наменски саграђеног објекта, одлучено је да
се Центар привремено стационира у прилично
великом и недовољно искоришћеном простору
трпезарије Грудног одељења, у чијим се адаптираним
просторијама и данас налазимо. У почетку је
Центар био опремљен са 4 апарата за хемодијализу
и у њему су биле запослене 2 медицинске сестре,
а хронични програм хемодијализе се одвијао под
стручним надзором Института за нефрологију у
Нишу и тадашње Градске болнице у Београду, где
је претходно спроведена едукација особља. Сам
поступак дијализе је био мукотрпан за болеснике и
стресан за тадашње медицинско особље због готово
свакодневних компликација које су се јављале као
последица технолошке неусавршености дијализног
процеса. Ацетатна дијализа, лош квалитет воде
која се користила за припрему раствора и употреба
плочастих дијализатора били су главни и тада
нерешиви узроци озбиљних проблема, који су
захтевали пуно ангажовање свих запослених.
Осим тога, пратеће високе стопа морбидитета и
морталитета дијализних болесника биле су разлог
дубоко укорењених предрасуда и отпора који су се
манифестовали у пресудним ситуацијама када се
одлучивало о инвестирању средстава, било у опрему
или у простор за обављање дијализа.
Без обзира на раширено неразумевање, брзо повећа-

ње броја болесника на хемодијализи неминовно је условило пропорционално повећање броја апарата за дијализу, а једини
начин да се избегне епидемијско ширење
хепатитиса Б била је импровизација у виду
преграђивања постојећих просторија. Иако
је Одсек за хемодијализу био просторно
одвојен од Интерног одељења, нефролошки
болесници су и даље лечени на Интерном
одељењу. Према мишљењу лекара на хемодијализи, нефролошки болесници на Интерном одељењу нису били под сталним и
непосредним надзором нефролога, нити је
било могуће поуздати се у редовне амбулантне
контроле после завршене хоспитализације
што је резултирало пропустима у лечењу
и праћењу, те је у следећој фази пажња
усмерена на борбу за самостално одељење.
Напори др Илије Траиловића су коначно
уродили плодом 1. фебруара 1982. године
отварањем Нефролошког одељења са 20
постеља и оснивањем самосталне Службе
нефрологије и хемодијализе.
Током првих 15 година од оснивања Одсека за
хемодијализу, упркос скептичном ставу није
било значајнијих финансијских ограничења.
Набавка нових апарата пратила је потрошњу
дијализатора у складу са повећањем броја
болесника на хроничном програму хемодијализе. До 1990. године број болесника
се повећао на приближно 50, број апарата
на 12, а лечење дијализама се одвијало у 3
смене 4 дана недељно, док је четвртком и
суботом организован рад само у првој
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смени. У тим економски најбезбрижнијим годинама,
четири болесника су лечена хемодијализом у кућним
условима. Међутим, учесталост и драматичност
компликација које су тада биле нераскидиво повезане
са хемодијализом подстакле су интересовање наших
лекара и за увођење других метода за замену функције
бубрега. Тако је др Снежана Живковић завршила
едукацију за перитонеумску дијализу, и од 1986. године
у нашем центру се раде и модалитети перитонеумске
дијализе: прво ИПД, а недуго потом и ЦАПД. Почетак
последње деценије прошлог миленијума обележиле
су и прве успешне трансплантације бубрега које су
обављене у Институту за урологију и нефрологију
Клиничког центра Србије у Београду. Током читавог
овог периода развијала се и одржавала одлична сарадња
са скоро свим службама у болници. Због природе односа
који намећу потребу за сталним контактима, али и
због много разумевања и колегијалности, нарочито се
издваја сарадња са Радиолошком службом, Службом
нуклеарне медицине, Службом за трансфузиологију и
Уролошком службом, а посебно треба истаћи сарадњу
са Хируршком службом.
Креирање васкуларних приступа за хемодијализу
од самог почетка није стварало веће проблеме
захваљујући сјајном хирургу и непревазиђеном узору
млађих генерација др Владиславу Николићу, кога
нажалост више нема међу живима. Хитно збрињавање
уремијских компликација у време док још није било
централних венских катетера др Влада Николић
решавао је спољним шантовима, најчешће тзв.
Скрибнеровим (Сцрибнер) шантом, који су годинама
потом помињале наше најстарије медицинске сестре.
Од унутрашњих шантова најчешће је креирао класичну
артериовенску фистулу Чимино-Бреша (ЦиминоБресциа), а у ретким неуспешним случајевима радио
је тзв. суперфицијализацију крвних судова. Болесници
са лошим квалитетом крвних судова упућивани су др
Живку Борићу у Институт за урологију и нефрологију
КЦС у Београду ради имплантације васкуларне
протезе. Са појавом централних венских катетера
на тржишту, ургентна дијализа више није захтевала
посебне припреме. Др Станислав Тадић, радиолог, први
је поставио централни венски катетер у в. феморалис
ради ургентне дијализе, а убрзо је ову вештину
преузела и усавршила већина лекара запослених на
Одељењу нефрологије и хемодијализе. У последње
време, млађи лекари Службе анестезиологије активно
су се укључили у припрему болесника за ургентну
хемодијализу, па се привремени приступ крвотоку
обезбеђује постављањем дволуменског централног
венског катетера првенствено у в. југуларис интерна
или алтернативно у в. феморалис. Благовремену
припрему
болесника
за
хронични
програм
хемодијализе нам посебно олакшава чињеница да је
др Владислава Николића наследио ретко пожртвован
и енергичан хирург др Миломир Маринковић, који
са много ентузијазма креира артериовенске фистуле
нашим болесницима. Нажалост, последњих година
постаје све видљивији проблем са васкуларним
протезама за болеснике којима је то једини избор, с
обзиром да терцијерне установе набављају ограничену
количину материјала која углавном задовољава њихове
сопствене потребе.
„Златне“ деведесете су, осим финансијског благостања,
донеле и неке технолошке иновације. Крајем те
деценије, и у нашем центру се прелази на капиларне
дијализаторе, што смањује број акутних компликација
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везаних за хемодијализни поступак. Апарат за
реверзну осмозу типа Гамбро инсталиран је
1990. године, и уз редовно сервисирање био је у
функцији до 2007. године. Бикарбонатна дијализа
уведена је 1994. године на 4 апарата (Фресениус
2008 Ц, Фресениус 2008Е и 2 апарата Баxтер),
док су од 2000. године коначно, захваљујући
апаратима који су добијени путем донација, све
дијализне процедуре постале бикарбонатне. Са
пристизањем савременијих апарата, омогућена
је и волуметријска контрола ултрафилтрације,
што све заједно доприноси бољем подношењу
дијализе и бољем општем стању болесника, а тиме
и опуштенијем раду медицинског особља.
Период велике економске кризе, ратова на
просторима бивше Југославије и великих сеоба
становништва у последњој деценији прошлог миленијума није заобишао ни нашу службу. Међу
људима из ратом захваћених подручја, који су
се враћали својим коренима или једноставно
потражили уточиште у овом делу Србије, било је и
болесника у терминалној фази хроничне бубрежне
болести, лечених конзервативним методама или
редовним хемодијализама. Болесници из Босне,
Славоније, а касније и са Косова добијали су
неопходну здравствену услугу у складу са нашим могућностима, укључујући и припрему за
хронични програм хемодијализе, или наставак
лечења редовним хемодијализама. Време ратова
и хиперинфлације огледало се у оскудици и
недостатку материјала за хемодијализу, резервних делова за апарате и горива за транспорт
болесника. Током зимског периода, болесници из
удаљених села општине често су хоспитализовани
на Инфективном одељењу због проблема са
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транспортом, а дијализа се одвијала на температури
која се једва разликовала од спољашње, јер
просторије нису грејане због несташице горива.
Ванредни услови током зиме 1994. године условиле
су и привремено пресељење Нефролошког
одељења под кров Интерног одељења. Уз многе
импровизације и напоре, а захваљујући пре свега
ентузијазму и пожртвованости особља, континуитет
рада је одржан и у тим тешким временима.

Све до 2002. године Одељење хемодијализе и
нефрологије у Зајечару имао је статус регионалног
одељења за болеснике Зајечарског и Борског округа,
да би након оснивања Центра за хемодијализу у
Бору, у нашем Центру наставили да се дијализирају
само болесници из Зајечара, Књажевца и Бољевца са
околним селима. Одвајањем борских осигураника,
код нас је готово преполовљен број болесника, тако
да је наредне 2003. године регистровано само 33
болесника на хроничном програму хемодијализе.
Нове околности су послужиле као прилика за
увођење мера са циљем побољшања квалитета
дијализног лечења, па смо тада организовали рад у 2
смене 6 дана у недељи, а болесницима који су имали
незадовољавајуће параметре адекватности дијализе
продужено је време дијализе на 4.30, односно 5
сати. Отприлике у то време, набавка дијализног
материјала почела је да се обавља према објективним
критеријумима и индивидуалним потребама сваког
болесника, јер није више била диктирана искључиво
вољом директора. После 17 година, 2007. године
набављен је нови систем реверзне осмозе Фресениус
АQУА Б који је омогућио безбедно коришћење
високопермеабилних дијализних филтера, па су
пирогене реакције и акутне дијализне компликације
постале само успомене из не тако давне прошлости.
До 2009. године, капацитет Центра за хемодијализу
у Зајечару проширен је на 17 дијализних места
са апаратима који су у потпуности обновљени
после 2005. године, што је омогућило спровођење
савремених дијализних процедура: већ те године,
од укупног броја бикарбонатних хемодијализа
које се обављају у нашем центру 50% чине
високоефикасне, 30% стандардне бикарбонатне
и 20% хемодијафилтрације. Технички напредак
се између осталог огледао и у скоро двоструко
већем броју болесника на хроничном програму
хемодијализе крајем 2009. године (н=65), што је био

резултат бољег преживљавања на хемодијализи,
али и бољег лечења основних болести.

Током последње деценије, учињен је велики
помак у погледу превенције и лечења хроничних
дијализних компликација, што се посебно односи
на резултате постигнуте у корекцији реналне
анемије. Ако се има у виду податак да је 1999.
године само 6 болесника (6.9%) лечено епоетинима
(једини препарат Рецормон), можемо посматрати
као успех чињеницу да се последњих десет година
80-90% болесника лечи неким од препарата
епоетина доступним на нашем тржишту, уз
истовремену супституцију гвожђа парентералним
препаратима. Нажалост, морамо констатовати
да су опредељена средства за лечење реналне
анемије још увек недовољна, те је и постигнути
степен корекције са гледишта постизања циљних
вредности хемоглобина у односу на смернице
незадовољавајући. Значајно смањење потреба
за трансфузијама деплазматисаних еритроцита,
квартално тестирање болесника на вирусне
маркере (ХБсАг и антиХЦВ), као и редовна
вакцинација и ревакцинација против хепатитиса
Б, резултовало је постепеним смањењем укупног
броја ХБВ и ХЦВ позитивних болесника од
24% колико их је било 1999. године, на 5.1%
колико их има на почетку 2016. године. На
пољу збрињавања реналне остеодистрофије код
наших болесника фармацеутским препаратима,
обесхрабрујућа је чињеница да значајнијих
промена на тржишту није било током свих
претходних деценија: болесницима су још
увек најшире доступни калцијумски везивачи
фосфора (Калцијум карбонат) и активни облици
витамина Д. Тек прошле године стекли смо прва
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искуства са парентералним аналогом витамина
Д, који се набавља врло рестриктивно и ординира
под строгим индикацијама. Сматрамо да је овај
проблем већ годинама неоправдано запостављен и
маргинализован, те да би један од приоритета струке
требало бити ангажовање на регистровању нових
везивача фосфата који не садрже калцијум, као и
калцимиметика који једини пружају нов терапијски
приступ сложеном и захтевном лечењу секундарног
хиперпаратиреоидизма код дијализних болесника.

Познато је да дијализна популација постаје све
старија и болеснија. Деведесетих година прошлог
века међу узроцима терминалне бубрежне слабости
доминирали су хронични пијелонефритиси
секундарног карактера, као последица запуштене
калкулозе и урођених аномалија мокраћних путева,
а сада све брже достижемо развијене земље по
учесталости шећерне болести, хипертензије и
васкуларних болести. Придружене болести су са
великом учесталошћу заступљене већ на почетку
дијализног лечења, а међу њима доминирају
кардиоваскуларне болести као важни прогностички
фактори нежељеног исхода. Забрињавајуће је што
се у последње време поново бележи сувише касно
јављање болесника нефрологу, те се код нових
болесника који започињу дијализно лечење често не
можемо изјаснити о основном узроку који је довео до
терминалне бубрежне слабости. Код болесника који
нам стижу са развијеним уремијским синдромом
мора се започети ургентно лечење хемодијализом
преко привременог васкуларног приступа уз
повећани ризик медицинских и техничких
компликација, а анализе преживљавања показују
значајно већу смртност нарочито током прве године
дијализирања код таквих болесника у односу на оне
који су се правовремено јавили нефрологу.
Треба споменути да је наше Одељење нефрологије
и хемодијализе функционисало више од 20
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година као самостална јединица, физички и
организационо независна од Интерног одељења.
Међутим, општом реорганизацијом здравствене
службе у Србији, крајем 2008. године одељење
је изгубило дугогодишњи статус и сведено је на
Одсек хемодијализе, док су нефролошке постеље
враћене под окриље заједничке Интернистичке
службе. Ове промене су само формалне природе
и не коначно дефинисане, јер ми и даље радимо у
истом простору, са истим кадром и одговорношћу
као свих протеклих година. На почетку 2016. године
на хроничном програму хемодијализе налази се
укупно 79 болесника, од чега се чак 8 болесника
дијализира преко ЦВК, што сведочи о све лошијем
васкуларном статусу услед старијег животног доба
и присутних коморбидитета, али и о поменутом
проблему који постоји са креирањем сталних
васкуларних приступа – пре свега васкуларних
протеза. Наша најстарија болесница Љубица
Јовић рођена је 1922. године, а болесник који се
најдуже дијализира Драган Богдановић има стаж
од 34 године на хемодијализи. О болесницима
воде бригу 4 лекара, 2 супспецијалиста нефролога
и 2 специјалиста интерне медицине (др Бисерка
Тирменштајн Јанковић, др Миленко Живановић,
др Светлана Жикић и др Слободанка Јелић) и
13 медицинских сестара (главна сестра Марија
Станковић). Центар располаже са 21 дијализним
местом, али до нових апарата се све теже долази,
тако да чак 10 апарата има стаж од преко 20 000
радних сати. Ова чињеница помало забрињава и
наговештава проблеме са којима ћемо се можда тек
озбиљније суочавати.
У резимеу овог приказа централно место заузима
наша изневерена нада. Та нада се односи на
финасијска средства која је Здравствени центар
Зајечар добио 2006. године од Европске агенције за
развој и реконструкцију, а део тих средстава био је
намењен обнови и проширењу Одељења нефрологије
и хемодијализе, Наиме, на почетку 2000. године
ми смо делили судбину са осталим дијализним
центрима у земљи, али били смо пуни ентузијазма,
оптимизма и жеље да радимо на побољшању
услова дијализирања за наше болеснике. У томе
смо делимично и успели, пре свега захваљујући
постизању задовољавајуће техничке и кадровске
опремљености, као и доношењу законских прописа
који су нам олакшали праћење и спроводјење
савремених националних и интернационалних
препорука у лечењу дијализних болесника.
Медјутим, за разлику од осталих дијазних центара
који су у медјувремену реновирани или су добили
потпуно нови простор за рад, ми нисмо успели да
додјемо до просторног решења. Средства Европске
агенције су потрошена у друге сврхе, а ми и даље
радимо у старом, скученом простору, који не
испуњава основне грађевинске, ни санитарне
услове за ову намену. Свесни размера и последица
владајуће економске кризе, до сада смо изгубили
сваку наду да ће се овај огроман проблем решити
и да ћемо се заједно са нашим болесницима
преселити у нови простор који би по свим захтевима
одговарао савременим стандардима за обављање
хемодијализе.
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Милош Ђошевски - истинита прича
Драги читаоци, кроз ову животну причу сусрешћете
се са догађајима које смо ми као породица једног
тинејџера преживели доневши одлуку да се нашом
сину уради предијализна трансплантација
На почетку ћу навести да је Милош рођен 1988.
године са аномалијом која није била примећена на
времe. Од 1999. до 2006. године лечен је у Дечјој
клиници у Тиршовој код академика проф. Саве
Перовића. По препоруци и на инсистирање проф.
Перовића, 2006. године пребацујемо се у Центар
за трансплантацију код проф. Милутиновића на
припрему за предијализну трансплантацију. Из
Тиршове добијамо комплетну историју болести,
коју прослеђујем проф. Милутиновићу. Није
прошло ни месец дана од прослеђене историје,
и проф. Милутиновић нас позива телефоном
да дођемо у центар. Био је април, пред Ускрс. У
центру упознајемо докторку Благојевић која води
припреме за трансплантацију, и докторку Ђокић
која води постоперативни ток трансплантације,
односно тзв. “Стерилни блок”. Докторка Благојевић
нам у кратким цртама објасни каква је процедура
припреме и које све анализе треба одрадити, као и
да треба доста времена да се све заврши. Постижемо
договор да се у центру уради само артериографија
после типизације и мешане културе пошто нисмо
знали ко би од супруга и мене био донор. Полазимо
из центра кући са коментаром да можда ипак не
треба ту да радимо трансплантацију. Осећало се
нешто у ваздуху у том центру, исти осећај смо имали
и Милош и ја, на шта је супруг искоментарисао да су
нас у Тиршовој много размазили. Нисмо послушали
своју интуицију, а требало је.

По доласку у Бор, супруг и ја заједно са Милошем
почињемо припреме док чекамо типизацију. Врло
брзо смо све завршили, у међувремену готова је
била типизација и мешана култура. Поново
одлазимо у центар како би се одредио давалац и
одрадила артериографија. Како смо супруг и ја
компатабилни даваоци велика комисија која
одобрава трансплантације оставила је одлуку нама.
Саопштавамо да смо донели одлуку да ће давалац
бити супруг и докторка их смешта на одељење како
би се одрадила артериографија. Крајем маја све су
припреме биле готове и остао је да се утврди само
датум трансплантације. У том размаку разговарам
са проф. Милутиновићем како бих сазнала његово
виђење, подсећам га да је Милош имао поприличан
број хируршких захвата и ако треба било каква
помоћ доктора из Тиршове и на самој интервенцији
да није никакав проблем да се договорим са њима,
само да им пар дана раније јавим, када ће бити
интервенција. У том разговору Милутиновић се
сложи са мном да би могли доктор Војкан и доктор
Мирослав Ђорђевић да буду асистенти приликом
трансплантације. А и он је разговарао са Војканом о
Милошевом лечењу и добио информације које су
му биле потребне. Том приликом доктор Војкан му
је понудио помоћ за све што треба око Милоша.
Уследио је позив за трансплантацију, било је то
изненада: данас за сутра. Позвали су нас 28. 06. по
подне, а трансплантација заказана за 30. 06, при
чему је то последња трансплантација, коју раде пре
одласка на годишњи одмор, док ће нове радити тек
од октобра. Рано ујутру одлазим у трансфузију да
узмем резултат маркера за хепатит. Начелница
трансфузије дајући ми резултате упита докле смо
стигли, рекох јој да су Милош и Зоран већ у центру
и да ће трансплантација бити сутра. Предложи она
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да ми за сваки случај напише потврду у случају да
буде потребна крв, да не јурим даваоце по Београду,
већ да ће наш центар надоместити јединице крви.
Веровали или не, али та потврда је била кључна и
спашавању Милошевог живота. Свануо је дан
трансплантације рано ујутру у 7. сати ћерка и ја
испратисмо Милоша и Зорана до операционе сале.
Речено нам је да трансплантација траје најдуже три
сата. После неких сат времена излази доктор, који
нам се представи да је хирург Топузовић, који је
вадио Зорану бубрег, рекавши да је Зоран пребачен
на интензивну негу. Интервенција је, по његовим
речима, протекла без проблема и да ћемо моћи да
га видимо после два сата кад буде била посета. Из
сале у којој је Милош, ни после 12. сати, још нико не
излази, па сам већ почела да бринем шта се дешава.
Негде око 13. часова зове ме доктор Мирослав
Ђорђевић да пита како је прошло, а ја у чуду нисам
ни знала да их је професор Милутиновић позвао тог
јутра да не силазе у центар. Нешто пре 14. часова
поред нас журно утрчава доктор Кузмановић са
васкуларне кога иначе лично познајем преко проф.
Перовића јер је био на две Милоше интервенције. У
том тренутку не повезујем да он жури због Милоша,
ни у лудилу не очекујем да се ради трансплантација
без васкуларног хирурга. У том моменту силази
Благојевићка, чак се и она забринула што Милоша
још увек нема из сале. После неколико минута,
враћа се и обавештава нас да је све под контролом
да је стигао доктор Кузмановић и да ће све бити у
реду. Негде већ око 15. часова изводе Милоша из
сале у јако тешком стању, прикључен на неким
апаратима са милион цевки, цевчица и централним
катетером у врату изгледао је ужасно. Захвалих се
богу што је уопште жив. Смештају га у « Стерилни
блок» пуштају нас на кратко да га видимо, јер како
је то « Стерилни блок», ту само пацијенти бораве. И
од тог тренутка за нас почиње хорор. Покушам
после да дођем до Милутиновића, али од њега ни
трага ни гласа, нестао је, видела сам га тек 10.
септембра. Добити информације у том тренутку о
трансплантацији и компликацији која је наступила
јер очигледно је нешто било, а колико и шта, није
било могуће сазнати. Следећег дана, долазим, нема
никог од доктора, само сестре које наводно не знају
ништа. Милош боље изгледа, али примећујем да
кеса за урин можда има свега 100 мл, помислих
можда је сестра испразнила, па је приупитах и добих
негативан одговор. Сутрадан поново исто: нема
доктора, само сестре које и даље «не знају» ништа.
И тог дана иста ситуација са кесом за урин ништа се
не миче, иако Милош константно прима брзе
инфузије. Тако дан за даном. Све исто, пролази већ
цела недеља. Напокон, појављује се Благојевићка.
По њој је све у најбољем реду, ја сам умислила да
није у реду. Покушавам лепим да јој кажем да ја
своје дете познајем и знам кад нешто није у реду, а
што је било више него очигледно. Почињем да
остварујем контакте са пацијентима и полако
улазим у систем функционисања чувеног центра.
Сазнајем које су сестре за сарадњу, односно на
страни пацијената, кад раде, где стоје историје
болести, да се анализе раде у Клиничком центру, и
ко их доноси. Може се бити и уз пацијента у блоку.
До сад ко год је из породице хтео да буде ту, био је,
што је за мене била новина. Са тим сазнањем, ја
лепо одем код главне сестре Добриве и саопштим да
се више нећу померити од Милоша и да Благојевићка
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може да зове сто полицајаца, а ја ћу позвати сто
новинара. Не знам да ли јој је пренела, али мене
више нико није дирао. Тог истог дана пресретнем
спремачицу, која доноси резултате, отмем јој
резултате, пронађем Милошев, вратим јој остале и
шлогирам се кад видим да креатинин са
трансплатираним бубрегом 1300. Ујутру улетим код
Благојевићке чим сам видела да је стигла. Бацим
резултат на сто, захтевам да ми се објасни како је то
све у реду по њој. Седам за сто, и у том тренутку
водимо нормалан разговор, онако како доликује
доктору да саопштава стварно стање, па макар оно
било црно најцрње. После обављеног разговара,
постижемо договор да се Милош укључи на дијализу,
али да покушам да му то што безболније саопштим.
Прво саопштавам супругу и објашњавам да му тако
спашавамо живот у противном ће се угушити од
воде у плућима јер константно прима инфузију, а
бубрег не даје знаке рада. Тог тренутка Милош је
имао вишка течности преко 15 литара, дисао је све
теже и теже. Врло тежак разговор са Милошем, не
прихвата да крене на дијализу. Докторка Ђокић га
подржава да не мора, може још неки дан да се
сачека, нема везе што може да падне у кому од
креатинина. Водили смо тешку борбу да пристане. У
ствари био је то страх од дијализе који смо му ми
усадили несвесно причајући како мора да се уради
предијализна трансплантација да не би завршио на
дијализи. Тог дана смо некако успели да договоримо
да се од сутра укључи. Пошто је већ имао централни
катетер, био је спашен да му бар то не пласирају. И
тако крене Милош на дијализу уз коментар да је
знао да то није ништа тешко, не би ни пристао на
трансплантацију. Дефинитивно бубрег ни 15. дан не
показује знаке рада иако му је укључен допамин и
даље прима велике количине инфузије. Превијају га
сваки дан по три пута, дрен не престаје да цури,
правдају то лимфом. Ја и даље покушавам да дођем
до суштине проблема, у сталном сам контакту са
нашим докторима из Тиршове и уз сталне
консултације почињемо да размотавамо клупче.
Милош се стално жали на бол у нози, али нико од
њих не обраћа пажњу на тај бол. Доктору Топузовићу
приликом превијања Милоша током дежурства,
било је чудно да дрен још увек толико цури. Милош
му се пожалио на бол у нози, доктор је тражио да му
покаже тачно место где га боли. Објаснио је Милошу
да му је трансплантирани бубрег прикачен за
екстерну и да не би требало да га боли бубрег јер
није тежак да екстерна вена не би могла да га држи.
Обећао је да ће ујутру пренети на јутарњем састанку
да се одради ехо који ће показати ако нешто није у
реду. Од те вечери доктор Топузовић је постао наш
савезник у борби. Ујутру после визите воде Милоша
на ехо, са њим иде и Топузовић. Кад су завршили
снимање, Милош излази и ја пошаљем супруга да га
одведе на одељење. Чекајући доктора пред вратима,
чујем свађу између њега и арогантне докторке
Ристић, али не могу да разазнам о чему расправљају,
а сигурна сам да се ради о Милошу. Топузовић
излази бесан вичући Ристићки да се створи код
Благојевићке у соби. Ја трчим за њим у лифт, питам
о чему се ради, шта није у реду, он ћути, не одговара,
а видим му у погледу да и те како има шта да ми
каже. Ристићка је пешице већ стигла пре нас, видим
ја да дебело нешто није у реду. Зовем супруга да
дође испред лекарске собе и укратко му објасним да
морамо да спопаднемо Топузовића да је нешто
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видео што му се не свиђа. Чим је изашао из лекарске
собе, спопали смо га ко пијавице, али ништа.

пропуста. Већ смо ушли у двадесет трећи дан од
трансплантације, ништа се није променило.

Објаснио нам је да са кокошкама не може да
изађе на крај и да је он Зоранов доктор и нема
права да доноси одлуке везане за Милоша. Упитах
га да ли сматра да Милош треба поново да иде у
салу због трансплантираног бубрега. Гледао ме
зачуђено, али са одобравањем, рекла сам да већ
неко време пратим тајно резултате, да сам дошла
до историје болести прочитала оперативну листу
и да сам све то показала докторима из Тиршове и
пратим њихове смернице за даље. Рекао нам је да
не бринемо да ће он изнаћи начин да се све добро
заврши. У међувремену, Милошу почињу да расту
трансаминазе, питам докторку шта се дешава због
чега сад имамо и тај проблем, урадиће додатне
анализе, па ће нас обавестити. Не чекам ја сутра већ
одмах код Стошовића који је био дежуран затражим
да се одмах одраде маркери. Одраде они то и
пошаљу на анализу, али кад је дошао резултат, не
кажу нам да је Милош покупио хепатит Б. Наравно,
како сам била неповерљива, одем до приватне
лабораторије, одрадисмо ми то и добисмо резултат,
наравно позитиван на хепатитис Б. Стошовић онако
неупућен у ситуацију каже да смо вероватно донели
од куће хепатит, као и воду у плућима. Ујутру
визита, саопштавају нам да је Милош вероватно
покупио хепатит на апарату за дијализу, јер неко
од пацијената је био непоштен и није пријавио да
је позитиван. Ето, то тако функционише у центру,
увек је неко други крив и никад нема њиховог

Топузовић је дошао у визиту и превија Милоша,
ћаскамо онако необавезно. Саопшти он да ће
извадити дрен који и даље не престаје да цури и да
ћемо се видети вечерас у неко доба. Предвече је
супруг дошао са одељења да са Милошем одгледају
неки филм, а ја сам за то време легла да одспавам и
рекла супругу да ме пробуди кад буде кренуо да
спава. Милошу се спавало, сместила сам га у кревет,
ушушкала, рекох му да ћу бити испред бокса и да ћу
читати књигу. Немир ме није напуштао, а неки страх
се увећавао. Можда је прошло пола сата од покушаја
читања кад је Милош из сна вриснуо. Кад сам се
окренула видела сам ужас, крв на све стране, стомак
му се отворио од одоздо, па све до горе, колики је
био рез – све је попуцало. Покушавам да дозовем
сестру са одељења, али ме она наравно не чује.
Милош вришти да га не остављам, а морам да
доведем помоћ. Трчим до краја ходника, вичем
хистерично не би ли ме чули и успем да их дозовем.
Чули су ме и они и са других спратова: и сестре и
доктори. Сви су се сјатили, сестре су биле баш
спремне, доктор који је дежурао био је млад и сав се
спетљао, тако да га је сестра са одељења склонила да
не смета. Посматрам хаос око себе, гледам страх и
смрт у очима свог детета, а немоћна сам да му било
како помогнем. Не могу чак ни да му кажем да се не
плаши и да ће бити све у реду јер ја сам уплашена
више него он. У себи се ломим да ли да пробудим
Зорана или не, хиљаду слика у секунди пролази
пред очима. Ипак, одлучујем да га пробудим јер ми
разум говори, ако се заврши лоше, никад ми неће
опростити што га нисам пробудила, а ја бих хтела
само да га заштитим. Одлазим до собе, будим га,
враћамо се код Милоша и онда видим Топузовића
са осталим докторима како се журно спремају да га
уведу у салу, коју нису успели да откључају јер се
брава заглавила, а време постаје највећи непријатељ.
У тренутку доносе одлуку да сиђу у доњу салу. Зоран
и ја силазимо пешице, док смо се ми спустили, они
су већ ушли, на међуспрату срећемо докторку
Драгану која је дошла од куће са својим супругом
који је директор клинике на којој смо. Сви пацијенти
су сишли код нас онако у тишини, давали су нам
подршку, јер у таквим ситуацијама не постоје речи
утехе. Минути су пролазили као сати, сати као
вечност, а тишина тежа од свих планина света.
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После неколико сати, излази Топузовић, и у његовим
очима виде се сузе које покушава да задржи.
Саопштава нам да трансплантирани бубрег морају
да одстране, пукао хематом који је био пун крви
тежине око пет килограма разнео је половину
бубрега и покидао екстерну у нози. Рекли смо му да
нам је битно само да се Милошу спаси глава да
бубрег више и није битан, да не размишљамо о њему.
А онда је уследио шок. Још већи проблем је нога
коју планирају да одсеку и не могу да се усагласе.
Добила сам напад хистерије викала сам колико ме
грло носи да се не играју, да им то неће проћи живи
одатле неће изаћи, да смо довели дете на две ноге и
да не планирамо да га враћамо у колица. Милош је
до последњег дана док није дошао у центар, активно
играо фудбал, а да како год знају изнађу начин и
промене своју одлуку јер то сигурно нећемо
прогутати, као све ово до сада. Топузовић се вратио
унутра пренео је оно што смо рекли и они донесу
одлуку да ногу повежу на периферне крвне судове,
пошто је млад и бавио се спортом постоји могућност
да периферни крвни судови повуку функцију. Негде
око пет ујутру су завршили и извели Милоша из
сале, сместили га у интензивну, позвали нас да
уђемо и да га видимо. Прво што сам урадила,
открила сам га да видим да ли има обе ноге.
Топузовић нам саопштава да морамо да чекамо
четири сата да видимо да ли ће померати ногу, ако
не враћају га поново у салу, морали су да одморе
Милоша јер нису могли да одржавају притисак више
приликом интервенције. Да се не бринемо, све ће то
бити како треба, да ни њему као доктору није било
нимало лако и да он кући има ћерку Милошевих
година. Најбоље је било да се мало приберемо и
сачекамо да видимо да ли ће време бити наш
савезник у овој борби. Ништа нам није преостало
морали смо да чекамо. Попели смо се са доктором
да заједно чекамо. Док смо седели и чекали, појави
се докторка Драгана и ничим изазвана почиње да
коментарише да није ништа страшно, да се то
дешава, да смо ми довели болесно дете, а такође, и
да је он потписао за себе и оца да је сагласан за сваки
ризик који са собом носи интервенција. „Тачно“,
рекох јој, „слажем са Вама, довели смо болесно дете
да га лечите, а не да га убијете или осакатите, и сад
нам лепо вратите исто такво дете какво смо довели.
А што се тиче потписа боље да уопште нисте начели
ту тему. Дали сте малолетном детету да потпише за
себе и оца, поред оца који је пунолетан. Ја сам лепо
то извукла из историје фотокопирала оверила у
суду, па ако буде било потребе сигурно ћу то и
употребити против Вас“. Нисам сачекала њен
коментар, само сам изашла из лекарске собе.
Ближило се време да сиђемо у интензивну. Позвао
нас је Топузовић да кренемо. Док смо ми сишли,
васкуларци су већ стигли код Милоша и причали са
њим. Били су задовољни, Милош је померао ногу,
што значи да је одлука била на месту и да су
периферни крвни судови почели да раде своје. Оно
што је било за нас и Топузовића забрињавајуће то је
крварење које је константно истог интензитета.
Међутим, васкуларцима је то било апсолутно
нормално. Дефинитивно са ногом било је све како
треба, али крварење не престаје. Дежурна докторка
у интензивној нас позива да сиђемо код ње како би
нам рекла да јој се ситуација никако не свиђа са
интензитетом крварења код Милоша. Била је поноћ
кад нас је позвала. Питамо како ми можемо да
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помогнемо. Међутим, нема одговора на наше
питање. Све што је било у њеној моћи, она је
покушала. До тог тренутка Милош је примио 46
јединица крви и послала је требовање за још две.
Онда је почела да зове на осталим клиникама које
имају интензивне неге не би ли јој неко од колега
рекао да је имао такав случај. Ни после два сата
покушавања и разговора са осталим колегама, не
долази до решења, а васкуларци тврде да је то
нормално. Докторка почиње да води рат са
докторкама из центра и васкуларцима сматра да се
не предузима све потребно, а да се сва одговорност
сваљује на њу јер је она дежурна, а немоћна је без
сарадње са осталима. Поново је питам ако сматра да
ми можемо нешто да помогнемо или има било какав
предлог, ми ћемо то и урадити. На то нас она пита
да ли имамо ми неког ту у Београду, неку везу каја
би се заложила, вршила притисак да се реши
ситуација, иначе изгубићемо дете, вероватно због
решиве ситнице, јер можда може још четири
јединице само да прими и више не. И опет нам
време цури, опет је неко ту ко је вољан да помогне,
а немоћан је као и ми. Питам ја докторку ако бих
позвала нашег професора Перовића или директора
Тиршове да ли би то помогло, или било ког она
сматра, а не може да зове. Наравно да би помогло,
али не можемо чекати да сване. Па нећемо ни
чекати, одмах ћемо звати, поделимо се Зоран и ја ко
ће кога звати да то брже иде без обзира што је било
пола три ујутру ми смо имали слободу да сваког из
Тиршове можемо да зовемо у било које време јер
смо тамо провели шеснаест година. Наравно наши
позиви су уродили плодом. Ми смо позвали наше
докторе, Зоранова сестра је звала своје са Института
за мајку и дете, они су звали своје колеге и за три
сата сјатили су се и доктори и директори клиника.
Само чувене докторке из центра се нису појавиле,
ипак је то било доста рано за њих. И наравно кад се
толико људи укључи, решење се пронађе. Сви су се
усагласили да треба позвати трансфузиолога који
ће сигурно зауставити крварење. Тако је и било. Кад
је дошао доктор из центра за трансфузију, рекао је
да ће за два сата зауставити крварење, само се
морају набавати инјекције. Морали смо да сачекамо
да се апотеке отворе како бисмо купили угурал, а
доктор је написао налог да из главне клиничке
апотеке донесе остатак који је неопходан да се споји
са угуралом. Чим смо имали све потребно, доктор је
направио коктел који је укључио Милошу, а морало
се израчунати колико капи у минуту може да прими.
После првих петнаест минута, интензитет крварења
је почео да се смањује и тачно за два сата је престало.
Наравно сви смо били срећни јер смо добили још
једну борбу. Милошево стање је варирало због
вишка воде коју је имао морали смо да вршимо
притисак на докторку Драгану да му се раде
ванредне дијализе, вршили смо притисак да му се
искључи имуно супресија, коју није ни требало да
пије јер је трансплантирани бубрег извађен. Вршили
смо притисак да му се укључи имуноглобулин како
би могао брже да се опоравља. Све смо морали сами
да гурамо, притискамо, да претимо. А у свом том
хаосу спопали су нас новинари из разних новина и
емисија којих сам се једва отарасила, нико од њих
није хтео да разуме да спашавате детету живот и да
није време давати и њима простора за манипулације
како би били читани или гледани.
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урадио перфектно иако их није радио добрих осам
године, ипак осећај није изгубио, а Милош има
јединствену, урадио му је на палцу. Свануо је дан
Милошевог рођендана, пунио је осамнаест година,
ми смо већ звали наше да дођу по нас тог дана иако
отпуст није ни био на видику. Покушасмо ми да
се некако договоримо да нас отпусте, али нико не
би заинтересован за наше жеље. Договоримо се да
чим Милош заврши дијализу, ми кренемо кући. У
међувремену се поквари апарат, дође мајстор да
га поправи. Било је 9 кад је дошао, а у пет поподне
га још није поправио. Опет ја зовем доктора Пеђу,
испричам у кратким цртама шта се дешава, питам
сме ли Милош без дијализе до сутра ујутру да
кренемо кући. Нама наш драги доктор Пеђа даде
благослов да кренемо кући и да ће Милоша ујутру
у седам чекати спреман апарат. Тако док смо ми
скупљали ствари да кренемо, сестре су викале: „Где
ћете, чекајте сад ћемо да га укључимо, па нико вас
није пустио да идете ми ћемо имати проблем?“
Нисмо се више окретали ниједан од нас. Били смо
сигурни да ћемо их ујутру обрадовати кад буду
видели да породице Ђошевски више нема у центру.
Крајем августа вратили смо се у центар из
интензивне са Милошем, видно опорављеним. И
докторка Благојевићка се вратила са одмора видно
забринута кад су јој ујутру рекли шта се догодило
Милошу није имала појма. Среле смо се на ходнику,
ја сам излазила од Милоша, а она је ушла, донела
му је поклон из Шпаније. Стигао је и септембар,
вратио нам се и професор Милутиновић, који је
стално бежао од нас. Пустили смо га неколико дана,
па смо га једног дана пресрели супруг и ја. После
тог разговора, створио се однос да све што је било
у Милошевом интересу професор се максимално
залагао да се то спроведе. Како се Милош
дијализирао преко централног катетера, дошло је
време да се уради фистула. И наравно поново креће
рат. На јутарњем састанку они доносе одлуку ко ће
урадити фистулу и заказују и стављају га на листу.
Дознајемо ми јер већ увелико имамо доушнике.
Одлазимо супруг и ја код проф. Милутиновића
са једним јединим питањем колико успешних
фистула је урадио доктор коме је додељен Милош.
Милутиновић хвали доктора, као је дипломирао са
десетком тралала, ја га прекидам и питам колико.
Добијам одговор делимично. Не постоје делимичне
фистуле или раде или не раде. Кажемо му да не
долази у обзири и напомињемо да како зна и уме
откаже интервенцију и скине Милоша са листе,
уопште нас не занима како ће то извести, а ми ћемо
наћи доктора који ће урадити фистулу. Питао нас
кога имамо на уму и да ли смо већ разговарали са
неким, рекох му да ће Кузмановић радити. Нисмо
разговарали, али ће он радити. На то нам он каже
да Кузмановић не ради годинама фистуле. Рекох му
да знам да не ради, али такође знам да их је урадио
на стотине и да ће сигурно нама изаћи у сусрет.
Професор је успео не знам како код директора
клинике да обустави Милошеву интервенцију.
Ми смо се са Кузмановићем договорили пристао
је без проблема, једино није могло да се ради на
васкуларној јер се већ неколико година тамо не
раде. Договорили смо се да ће се радити у центру да
он каже ког дана, а ми ћемо обезбедити салу. И тако
је и било – ми притиснемо професора да регулише
салу да буде слободна. Доктор Кузмановић дошао,

Било је ту још много тога. За мене је и ово превише
јер док сам писала, морала сам све поново да
преживим, и верујте да је јачина емоција била истог
интензитета, као и тада.
Аутор текста Снежана Ђошевска
Лектор Саша Чорболоковић проф. српског језика

ЈЕЛЕНА
Mилош је мој најбољи пријатељ годинама, пријатељ
уз кога сам одрасла. Поносно могу рећи да, иако
се људи временом удаљавају, нама се то није
десило. То је дечко ведрог духа, и широког осмеха
и може се препознати по томе што је увек окружен
пријатељима који уживају у његовом друштву, јер
такво пријатељство које он пружа је јако тешко
наћи. Згодан, леп, добар фудбалер, духовит, ово су
само пар особина поред многих које могу набрајати
у недоглед, а које би Милоша укратко описале. Он
је једна од ретко искрених особа чији савет увек
радо прихватим, а уједно и разумна особа да усвоји
и прихвати и мој искрени савет, али и критику када
је потребна.
Када је Милош поделио са мном ту тужну чињеницу
о његовој болести, била сам погођена том неправдом
да један тако млад, здрав и прав младић мора с тим
да се суочава у животу. Суочавајући се тако рано,
са јако мало година, и то са оваквим проблемом,
плашила сам се да ће можда и сам да се промени. У
почетку је било тешко, сам сусрет са операцијама и
прихватање болести, довело је до тога и да се повуче
и тугује сам. Потиштеност и депресија су ме још
више уплашиле и зато сам се свом снагом трудила
да увек будем уз њега, да заједно прођемо кроз то
и да схвати да није сам у свему томе. Временом,
мало по мало, заједничким снагама, цело друштво
се потрудило и успели смо да му докажемо да
има пуно разлога због чега треба да се бори и иде
даље. На крају, ипак је остао онај стари храбар и
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ведри момак, пун живота, и тиме ме учинио још
поноснијом особом, показавши ми ко је заправо
мој најбољи пријатељ. Изласци, шетње, окупљања и
дружења, апсолутно се ништа променило није, а ево
прошло је већ 10 пуних година, како иде на дијализу.
Милош ме је својим примером научио да се са
животним недаћама треба носити онако као што
се и сам бори и носи са својим здравственим
проблемом, храбро, јаког срца, подигнуте главе,
позитивним мислима и са пуно наде и жеље да се
искористи сваки дан који нам је дат, и живот живи
пуним плућима. Због Милоша сам и сама постала
бољи човек и надам се да сам и ја допринела томе
да се уз праве особе које имаш око себе, лакше
прихвате како добре, тако и лоше ствари. Он зна да
ми може увек веровати и да се може ослонити се на
мене, јер без обзира на све, подршку с моје стране
ће увек имати. Право је задовољство познавати
овако јаку особу и имати га за пријатеља, као и бити
део његовог живота.

ЈОВАНА
За Милоша слободно могу рећи да је један од мојих
најбољих пријатеља. Откад знам Милоша, а томе
има већ 10 година, он иде на дијализу. Шта то значи?
Дијализа му заправо помаже тако што обавља посао
који раде бубрези код здравих људи.
Да би нормално функционисао, он иде на дијализу
три пута недељно – уторком, четвртком и суботом.
Он је имао једну неуспешну трансплантацију
бубрега и од тада је дијализа једино решење за њега.
Морам рећи да у почетку није све било сјајно. Након
те операције, Милош је клонуо духом. Престао је да
се јавља другима, повукао се у себе и постао ћутљив.
Срећом ми, његово друштво, смо били уз њега, када
је то било потребно, и извукли смо га из депресије.
И поред тога, Милош води сасвим нормалан живот.
Пун је живота, снаге, оптимизма и енергије на
којој би му позавидели многи људи. Заправо, врло
је мало људи као он. Снага, доброта, упорност,
смисао за хумор, дарежљивост само су неке од
врлина које он поседује. Када би ме питали која
особина издваја њега од осталих мојих пријатеља,
то би дефинитивно била искреност. Милош је особа
која једноставно не зна да лаже. Некима се можда
не допада његова директност и сурова искреност, а
по мени је то његова највећа врлина, јер ме подсећа
на ону детињу искреност. Деца вас или воле, или не
воле, трећег нема. Е тако је исто и са њим, и због
тога га јако ценим и волела бих да се то никад не
промени.
Милош је једна јака особа која храбро и стоички
подноси све проблеме које му живот намеће. Без
њега мој живот не би био исти, и веома сам срећна и
поносна што имам пријатеља какав је он.

Од јуче до данас
„Чекај ме, ја ћу сигурно доћи. Знам куда идем и
вратићу се јачи“.
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Време је новац, новац је живот, живот је слава, успех,

живот је бољи када хрпа гладних људи зависи само
од тебе, живот је... Заблуде нас чине мање свесним
правих вредности, јуримо за егзистенцијом не
обазирући се на ствари које не делују као чинилац
који нас може спасити злих намера других људи а и
спасити од нас самих. Због неких циљева који нам се
чине вишим од оних који то заиста јесу непрестано
скачемо себи у стомак. Због неких циљева делујемо
мање интелигентни и слепи. Манири су постали
реткост. Човек човека више не поштује. Здравље се
почело куповати. Живот се не поштује, људи то не
знају.
Моје име је Иван Миловановић, студент сам
педагогије на Филозофском факултету у Нишу.
Имам 23 година и родом сам из Бора. Као доброг
пријатеља издвајам Милоша о коме ово и пишем.
Он је бубрежни болесник због чега се дијализира већ
десету годину. Многима звучи као да је то велики
број година дијализирања за један организам и на
прву помисао стичу слику о Милошу као о некоме
ко је већи део живота везан за кревет. Стварност је
другачија.
Свака млада, способна и здрава особа има одређена
интересовања и хоби којим се бави. Млади се данас
друже по кафићима, клубовима, дискотекама,
кладионицама, посећују разне манифестације од
културних до спортских, научних и слично. Милош
ни у једном погледу није другачији од било кога.
Ватрени је навијач Црвене звезде, прати утакмице
од куће а воли и да одгледа доста утакмица уживо
јер, како каже, то је за њега неописив осећај. Он
такође и воли да игра фудбал и играо га је док је био
у могућности. Пар година смо заједно тренирали
у фудбалском клубу Рудар из Бора. Заједно смо
ишли на тренинге а након тренинга оставимо
опрему кући и наставимо у оближњи парк где наше
друштво игра фудбал. Дан нам је увек јако кратко
трајао све до његове седамнаесте године када је
услед одређених компликација био приморан да
оде на трансплантацију бубрега. Тада, нисам имао
представу о чему се ради и колико је компликован
један хируршки захват тог типа. Операција је
извршена у Београду а пре него што је пошао на пут
био је сигуран да ће му тај корак бити важан и да ће
му донети боље и стабилније сутра. Својим ставом
није остављао простора да се помисли да нешто
може кренути по злу. Био сам срећан због тога што ће
му се пресадити могућност и потенцијал нормалног
живота. Очекивао сам да ће се вратити срећан и здрав
и планирао сам нове утакмице са њим. Нажалост,
као што се не тако ретко дешава, нису се испунила
очекивања, осећај разочарења, страха и горког
укуса није могао да заобиђе мене и његове ближње.
Трансплантација није била стопроцентно успешна и
искомпликовала се до те мере да му је био угрожен
живот. Захваљујући његовој спремности и снази
није поклекао и вратио се тамо где припада. Услед
недостатка бубрега због неуспешне трансплантације
осуђен је на дијализирање три пута недељно. У
почетку му је било чудно и тешко да прихвати али је
убрзо схватио да нема потребе да се одупире томе,
имао је у мислима људе који су му драги и знао је
шта мора да усвоји уколико жели да их свакога дана
дарује једним осмехом.
Из Београда се вратио за његов осамнаести рођендан
који смо прославили у хотелу „Србија“ у Бору. Као
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повратник из једне битке није деловао нимало
уморан нити обесхрабрен. Осмех му је красио
лице све време. Било је то само једно од лепих
вечери које смо провели заједно. Након краћег
времена које је провео одмарајући и опорављајући
се, наставио је да се бави фудбалом рекреативно.
Био је равноправан противник свакоме против
кога је играо. Трчао је упоредо са нама који смо
наставили да тренирамо. Увек је био жељан победе
и није прихватао поразе што је показао и на оном
бојном пољу. Одлика емоционално интелигентних
људи јесте да прихвате пораз, науче нешто из тога,
и остану мотивисани за следећу игру. Милош није
само интелигентан, он је геније. Зар нешто некоме
сме да буде препрека, да ли неко сме да каже да не
може или је уморан када Милош назове и каже: “До
1х сам на дијализи, спремај се и идемо на језеро”?
Он је често покретач разних организација у нашем
друштву. Има жељу и вољу да буде свуда активан
и да посети што више места, да се дружи са што
више људи. Поред њега не можете бити а да немате
макар благи осмех на лицу. Хумора му не мањка и
често се питамо одакле му толико инспирације а
и снаге. Поред наведеног доброг смисла за хумор,
красе га и ентузијазам, оптимизам, добар је човек,
спреман је да увек и свакоме помогне… Он ми је
доказао да ма колико тешко било увек може да се
нађе начин да се оствари нешто што се јако жели,
изговори су неприхватљиви. Својим поступцима и
одређеним саветима често ми је давао мотивацију
током неодлучности у одређеним тренуцима или
тешким ситуацијама.
Апарат на дијализи му је спона између таме и
светла. Три пута недељно он долива уље у фењер и
не дозвољава да било који кутак у великој соби буде
замагљен или мрачан. Постојање фистуле на његовој
руци не схвата као нешто што треба да се крије, о
њој отворено говори свакоме кога заинтересује.

Милоша да буде стрпљив, да реагује промишљене
главе, да не узима живот «здраво за готово». Упознао
сам Милоша у средњој школи, и тада је његов живот
увелико зависио од дијализе. Међутим, он је био
ведар и насмејан, а ја сам премотавао филм у глави,
кроз шта је све прошао и како се са тим носио.
Нема сумње да је имао велику подршку породице и
пријатеља, који су све то заједно са њим пролазили,
али исто тако нема сумње да је и Милош сам заслужан
за сво поштовање и љубав свих људи који га окружују.
Његова ведрина и жеља да помогне људима око себе,
даје ми веру у боље људе, веру у боље сутра. Он је
позитиван, насмејем, шаљив дечко из краја. Са њим
никад неће да вам буде досадно. Он је исто тако борац
и критичар. Он зна да буде и «оштар» на речима и да
вам каже истину у лице. Међутим, они који га познају,
знају да и најсуровија истина изговорена из његових
уста има најбољу намеру. И као сто сам рекао, живот
је Милоша научио важну лекцију, а он је научио нас.

хххххххххххххххххххххххххххххххх
КЊАЖЕВАЦ
Били смо у Књажевцу. Разговарали смо са представницима болесника и потпредседником општине
Књажевац (на слици први здесна). Болесници оснивају удружење болесника. Одржали су оснивачку
скупштину и само се чека да удружење буде уписано
у регистар Агенције за привредне регистре. Залажу
се за отварање хемодијализе у Књажевцу. Они сада
путују у Зајечар. Најдаље путује један болесник
из села Јаловик Извор. Кола по њега долазе ујутру
у 4:45 (није грешка). У Књажевац стиже у 5:30, а
затим комбијем иде у Зајечар. Имају сву технику (6
апарата), само се чека почетак.

Поред свих препрека које је имао или има он живи
срећним животом, довољно испуњеним и са много
људи око себе који желе да сваке вечери он легне са
мислима о новом дану. Ако је човек слободна душа
нема тих катанаца који ће је заробити. Затвор је у
нама самима а не око нас.
Дан када је отпутовао у Београд ми делује тако близу,
као да је био јуче. Јуче је дан обојен оптимизмом,
данас је ствар у снази а већ сутра чекају нове
утакмице у којима је Милош фаворит.
Иако се није вратио онакав због чега је тамо и
отишао – јачи, вратио се оснажен у небројено више
сфера. Да сам постане бољи није чекао неки бољи
свет.
Само напред, у нове победе!

СВЕТОЗАР
Шта је то пријатељство? За некога пас, за некога
дете, за некога друг из детињства, а за мене, то је
Милош. Управо то је једна од његових највећих
врлина. Он зна да буде пријатељ. Постоје ствари
које смо учили у школи, али постоје и оне друге које
нас учи живот и искуство. Управо живот је научио

Апарате марке Hospal Inova је поклонила италијанска
влада и у Књажевац су стигли 2010. године. Касније
је купљена сва потребна опрема (реверзна осмоза и
друго).
Отварање центра за хемодијализу би знатно смањило
муке са путовањима 24 болесника, а такође би битно
смањило и велике трошкове превоза тих болесника
на дијализу у Зајечар.
С обзиром да болесници имају јаку подршку локалне
власти треба очекивати да се ускоро отвори центар
за хемодијализу у Књажевцу што би изузетномного
обрадовало све болеснике (и њихове породице).
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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
Звонко Петровић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА
"ПОДРИЊЕ"
Место: Руњани Улица: Шабачки Пут 205/А
Општина: Лозница ; Раденко Лукић

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
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ,
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И ХРОНИЧНИХ
БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА КБЦ "ЗВЕЗДАРА"
Београд-Звездара, Димитрија Туцовића 161
Гордана Тодић
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 БОЛЕСНИКА НА
ДИЈАЛИЗИ У БОРУ - "БОР-ДИЈАЛИЗА"
Бор, Др Мишовића 1
Љубинко Тодоровић

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА СУБОТИЦА
Суботица, Блашка Рајића 27/36
Зоран Мишковић

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВРАЊЕ
Врање, Пане Ђукића бб
Зоран Драгутиновић

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ
ИНАВАЛИДА НОВИ САД
Нови Сад, Балзакова 2/104
Боривој Одаџић

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
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

