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Драги пријатељи,

Драго ми је да имамо широку и јасну подршку, пре 
свега пацијената. Између две скупштине савеза фор-
мирано је 8 нових удружења. То се никада до сада није 
десило од када постоји савез. Људи су схватили да не 
могу скоро ништа да учине појединачно, да се савез 
бори да нам свима буде боље и оснивају своја удру-
жења која постају чланице нашег савеза. У току је 
формирање још четри нова удружења.

И даље имамо врло бројне активности, програмске и 
пројектне. У сарадњи са удружењима присутни смо у 
многим местима. Из многих удружења позивају савез 
са жељом да сарађујемо и тако смо организовали број-
не заједничке активности на задовољство свих.

Трудимо се да боље информишемо све пацијенте, да 
им пружимо психолошку подршку, да побољшамо 
третман у свим центрима за хемодијализу. Осим 
овог часописа имамо два сајта http://www.sobirs.org/ 
и http://www.dijaliza.org/ и страницу на фејсбуку. 
Страница на фејсбуку је повремено врло посећена и 
рекорд нам је 11 250 особа за 7 дана.

Изузетно добро сарађујемо са Националном орга-
низацијом особа са инвалидитетом (НООИС) и 
Центром за самостални живот особа са инвали-
дитетом. Подржава нас повереница за заштиту 
равноправности Бранкица Станковић са сараднцима. 
Осим Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питање које финансира рад савеза, изда-
вање овог часописа је подржало и Министарство 
културе и информисања.

И даље су нам најчитаније интересантне приче бо-
лесника, као и стручни чланци наших експерата. 
Објављујемо текст др Милоша Митровића (КБЦ 
Звездара) о β2 микроглобулинима о којима се све више 
пише. Проблем је што у већини наших болница не 
могу да раде анализе ββ2 микроглобулина.

Вода је изузетно значајна за хемодијализу. Виде се 
резултати нашег интервјуа са Миланом Радовићем 
из Батута – један клиничко болнички центар почи-
ње контролу воде како је препоручено, а такође један 
регионални завод за здравствену заштиту почиње 
да ради анализе како је препоручено. Надам ће да ће 
се придружити и сви други центри за хемодијализу 
и сви други заводи за здрваствену заштиту. Објав-
љујемо текст о припреми воде за хемодијализу који 
је написао наш највећи експерт на ту тему, Павел 
Ленхарт. Надам се да ће припрема воде за хемо-
дијализу постати важна и да ће сви центри имати 
воду каква је неопходна.

Кућна хемодијализа има многе предности, али у Ср-
бији није довољно заступљена. Објављујемо текст др 
Живке Ђурић, шефа Одсека за кућну хемодијализу у 
Центру за бубрежне болести КБЦ „Звездара“, са же-
љом да вас боље информишемо.

Приче наших пацијената су део који се највише чита. 
И даље настављамо да их објављујемо и позивамо све 
који имају интересантну причу да се јаве.

Све најбоље!

Прим др Љубинко Тодоровић

Фотографије на корици

Горе
Округли сто на тему “Како до боље 

дијализе?” Дом омладине Београд, 18. маја 
2017. (Фото Милош Ђошевски, Nikon D3300 

24 mm, ISO 2000, f/3,8, 1/60, аутоматски 
блиц)

Доле
Са састанка у Свилајнцу 4. децембра 2016. 

године (Fuji X100, 2/23, ISO 200, f/5,6, 
1/400)

Нови центри за хемодијализу

Један од наших великих проблема је недостатак 
места за хемодијализу. У већим местима се ради у 
три смене, а посебно у Београду постоји проблем 
са обезбеђивањем места за пацијенте који почињу 
третман хемодијализом.То се решава знатно боље 
у унутрашњости. Отворен је нови центар за хемо-
дијализу у Кучеву. 

Фотографију из Кучева смо преузели са сајта eKučevo

Очекује се отварање центара у Лебану, Ивањици и 
Књажевцу. Грађевински радови у Лебану су завр-
шени. Следи монтажа опреме и почетак рада се 
очекује у септембру 2017. када се очекује и почетак 
рад центра у Ивањици. За Књажевац постоје врло 
различите изјаве, али се свакако очекује да и тај 
центар почне са радом.

Центар у Врњачкој бањи је одавно спреман, али не 
почиње са радом. Покушавамо да то покренемо. У 
томе нас подржава Министаство за рад, запошља-
вање, борачка и социјална и питања и Повереница 
равноправности.

Повереница Бранкица Станковић са сарадницима 
нас подржава да имамо и дијализе ван Србије и да 
променимо правилник о хемодијализи.

Центар у КБЦ Др Драгиша Мишовић је због великог 
броја болесника почео са радом и у трећој смени. 

Покушавамо да побољшамо квалитет третмана у 
многим центрима (са делимичним успехом).
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Значај ββ2 микроглобулина код дија-
лизних болесника

М. Митровић, Клиничко одељење за нефрологију и 
поремећаје метаболизма ‘Проф. др Василије Јова-
новић’, Београд

 

Милош (Војислав) Митровић, рођен  је 06.12.1985. 
године у Лесковцу, где је завршио основну и средњу 
школу са одличним успехом.  Диплому Медицинског 
факултета Универзитета у Београду  стекао је ок-
тобра 2010 године, а последње три године је запослен 
на Одељењу клиничке нефрологије КБЦ Звездара.

Шта је β2 микроглобулин?

Бета2 микроглобулин представља део молекула 
који се налази на површини највећег броја ћелија 
људског организма и чија је главна улога да прикаже 
имунском систему  могуће инфективне и токсичне 
чиниоце који нападају  саму ћелију. Поред ββ2 
микроглобулина, у саставу овог молекула постоје 
и три алфа молекула.  У случају  недостатка β2 
микроглобулина, губи се способност овог  молекула 
који не може да обавља своју функцију уобичајено 
и самим тим имунски одговор је немогућ, те 
оваква стања нису компатибилна са животом.  У 
стању нормалног животног циклуса ћелија здравог 
организма,  дневно се ослободи у циркулацију 2-4 
мг/кг β2 микроглобулина, са полуживотом од око 
2.5х. Сав микроглобулин се излучује и разградјује 
у бубрезима за шта је потребна нормална функција 
бубрега.   

Уобичајна концентрација β2 микроглобулина у серуму 
код  здравих особа износи од 1-3 мг/Л. Концентрације 
у серуму могу расти у случају његове повећане 
производње или смањеног уклањања из организма. 
Бројна су стања где вредности β2 микроглобулина 
расту а највећи значај има у дијагностици и 
праћењу напредовања хематолошких тумора попут 
мултиплог мијелома, лимфома или хроничне 

лимфоцитне леукемије, где ниво овог молекула 
расте на рачун повећаног стварања молекула. Код 
одређених хематолошких малигнитета, попут 
Waldenström макроглобулинемије, његов ниво 
у серуму је битан  показатељ прогнозе болести, 
с обзиром да особе које имају ниво β2 микро-
глобулина у серуму испод 4мг/Л, имају значајно 
боље преживљавање. Повишена вредност β2 ми-
кроглобулина се констатује и код инфекције 
ХИВ вирусом, као и код реуматолошких обољења 
попут реуматоидног артритиса, анкилозирајућег 
спондилитиса или саркоидозе, где вредност се-
румског β2 микроглобулина расте под утицајем 
цитокина који стимулишу запаљење. Битно је истаћи 
да повишена вредност β2 микроглобулина не значи 
болест, односно ниска вредност не значи одсуство 
болести. Дијагноза болест се не може поставити 
само на основу вредност β2 микроглобулина. β2 
микроглобулин може само помоћи у постављању 
сумње на одређено стање, односно касније служити 
у праћењу активности одређених стања након већ 
постављене дијагнозе.

Зашто је β2 микроглобулин повишен код бубреж-
них болесника? 

Обзиром да се сав ββ2 микроглобулин из организма 
уклања путем бубрега, његова концентрација у 
серуму и урину може  бити показатељ стања која 
погађају бубрег. У случају поремећаја који погађају 
проксимални тубул у коме се сав излучени ββ2 
микроглобулин апсорбује, његова концентрација 
у урину ће порасти (уобичајно 0.01-0.03 мг/Л 
урина), те може бити рани показатељ обољења која 
погадјају овај део бубрега. Захваљујући овоме, у 
новије време β2 микроглобулин се све више користи 
као рани маркер оштећења бубрега у шећерној 
болести. У случају смањене бубрежне функције, 
његова конентрација у серуму ће расти,  обзиром 
да се  ослобођени ββ2 микроглобулин са површина 
ћелија не одстрањује у потпуности из организма 
као што је случај у нормалној бубрежној функцији.   
У почетним фазама бубрежне слабости, тај пораст 
концентрације није значајан, али код болесника у 
поодмаклим фазама болести, као и код болесника 
са терминалном бубрежном слабости, ниво ββ2 ми-
кроглобулина може расти изнад 100 мг/Л.  

Последице повећане концетрације ββ2 микрогло-
булина

Како β2 микроглобулин има тенденцију да се везује 
за колаген тип I и II, вишак ββ2 микроглобулина 
се таложи, у виду амилоидних фибрила, око и у 
самим зглобовима и у костима, а у случају висо-
ких концентрација и у срцу, поткожном ткиву, 
гастроинтестиналном тракту, плућима, јајницима. 
Сматра се да 100% особа које су лечене заменом 
бубрежне функције неким од облика дијализе у 
периоду дужем од 13 година, имају патолошко 
накупљање ββ2 микроглобулина у костима и згло-
бовима- стање које се назива амилоидоза везана за 
накупљање β2 микроглобулина. Једно од најчешћих 
стања узроковано накупљањем ββ2 микроглобулина, 
а са којим се болесници лечени хемодијализом 
срећу, јесте синдром карпалног тунела. Синдром 
карпалног тунела настаје као последица накупљања 
β2 амилоидних фибрила око тетива ручја у ана-
томски уском простору попут карпалног тунела, 
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вршећи притисак на нерве и изазивајући тегобе 
по типу трњења и бола у шаци погођене руке, а 
накнадно и атрофије мишића шаке као последице 
денервације. 

   

 Атрофија мишића шаке код болесника са синдромом 
карпалног тунела

Осим карпалног тунела, накупљање β2 микро-
глобулина у костима бубрежних болесника до-
води до њиховог слабљења, развоја коштаних 
цисти у регији испод хрскавица у већим згло-
бовима и повећава ризик од патолошких фрак-
тура. Ретке су компликације накупљања β2 
микроглобулина у унутрашњим органима, али 
су у прошлости описана стања попут срчаних 
аритмија или гастроинтестиналних крварења 
насталих као последица масивног накупљања ββ2 
микроглобулинских фибрила. 

Превенција амилоидозе узроковане ββ2 микро-
глобулином

Иако су повишене концентрације β2 микро-
глобулина неминовност за боленсике са терми-
налном бубрежном слабошћу, постоји више фак-
тора помоћу којих би могли да утичемо на ниво 
овог молекула у серуму и превенирамо његово на-
купљање у периферним ткивима. Најпре морамо 
пробати да разрешимо сва могућа стања упале код 
болесника, ефикасно излечимо могуће инфективне 
фокусе, а уколико постоји могућност, правовремено 
креирамо трајни васкуларни приступ, чиме избега-
вамо пласирање централног венског катетера и ин-

фективне ризике које ова интервенција носи. Битан 
фактор је и квалитетна и апсолутно чиста вода за 
дијализу, без присуства инфективних чиниоца 
или ендотоксина.  У прошлости, примена старих 
биоинкомпатибилних и “low-flux” дијализних 
мембрана није омогућавала одстрањивање β2 
микроглобулина из серума, али је и подстицала 
системски инфламаторни одговор и тиме сти-
мулисала повећану синтезу β2 микроглобулина. 
Унапређење дијализне технологије, одабир нових, 
биокомпатибилних хемодијализних мембране које 
се користе и у нашој земљи, нових модалитета 
лечења попут “он-лине” хемодијалфилтрације, 
обезбеђују бољи клиренс β2 микроглобулина и 
смањују његову продукцију, узевши у обзиром нижи 
ниво проинфламаторних цитокина код болесника 
дијализираних на описани начин. У сваком случају, 
правовремена трансплантација, најефикаснији је 
начин превенције накупљања ββ2 микроглобулина.

Терапија амилоидозе услед накупљања ββ2 ми-
кроглобулина

Актуелне терапијске опције у лечењу манифестне 
амилоидозе повезане са накупљањем ββ2 микро-
глобулина  нису претерано ефикасне, те се прича 
актуелно своди на сиптоматску терапију, примену 
локалних и системских аналгетика у циљу умањења 
бола. Болесници са синдромом карпалног тунела 
захтевају благовремену операцију да не би дошло 
до трајног уништења нерва и инвалидитета руку. 
Операција је релативно лака, у општој анестезији 
а ефикасна уколико се уради на време. У ретким 
случајевима се евентуално може покушати и са 
имуносупресивном терапијом, која би за циљ 
имала смањење стварања β2 микроглобулина. 
Свакако да је у лечењу болесника са израженим 
коштанозглобним променама или синдромом 
карпалног тунела, мултидисциплинарни приступ 
нефролога, ортопеда, неурохирурга и физијатра 
неопходан. Треба соменути и пиониске пројекте у 
смислу примене ласера у циљу разградње депозита 
β2 микроглобулина у  зглобовима, као и примене 
специјалних „Lixelle“ адсорптивних додатака уз 
машине за дијалиизу, чији је задатак да додатно 
одстране ββ2 микроглобулин из серума, који за са 
да дају позитивне резултате.  Ипак примена ових 
метода је још увек у експерименталној фази. У 
претклиничкој фази испитивања налазесе и пројекти 
чији је циљ да испитају ефикасност примене 
доксициклина и анти-ββ2 микроглобулинских ан-
титела у превенцији периферног накупљања ββ2 ми-
кроглобулина.

Ипак треба бити оптимиста и уздати се у даљи развој 
дијализне технологије, која за један од примарних 
циљева има да обезбеди потпуну биокомпатибилност 
дијализног материјала и потпуно уклањање свих 
непожељних продуката метаболизма укључујући 
и  β2 микроглобулин, чиме би се у потпуности раз-
решио проблем амилоидозе везане за накупљање 
β2 микроглобулина, скривене епидемије међу бо-
лесницима леченим методама замене бубрежне 
функције.
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 КУЋНА ХЕМОДИЈАЛИЗА

др Живка Ђурић, Клиничко одељење за бубрежне 
болести и метаболичке поремећаје са центром за 
дијализе “Проф. др Василије Јовановић” КБЦ Звездара 
Београд

Др Живка Ђурић је рођена 1964.године. На Меди-
цинском факултету у Београду дипломирала је 1989.
године а специјализацију из Интерне медици-не 
завршила  1997.године. Одбраном рада уже специ-
јализације са насловом: „Лечење терминалне бубрежне 
инсуфицијенције кућном хемодијализом“ стекла је 
звање субспецијалисте-нефролога 2004.године. Од 
2014. год. је шеф Одсека за кућну хемодијализу у 
Центру за бубрежне болести КБЦ „Звездара“.

Од извођења првих хемодијализа у кућним условима 
средином шездесетих година прошлог века, кућна 
хемодијализа (КХД) је постала саставни део инте-
грисаног система лечења  терминалне бубрежне 
инсуфицијенције (ТБИ). У периоду од 1960. до 
1970. године лечење болесника хемодијализама 
постаје оптерећено многобројним финансијским, 
социјалним и етичким проблемима и медицинским 
компликацијама. Приватно осигурање није би-ло 
довољно да покрије трошкове лечења свих болес-
ника на ХД те је у САД-у формирана посебна 
комисија (Seatle Arteficial Kidney Center - SAKS 
и King Country Medical Society) са циљем да се 
врши одабир кандидата за ХД. Године болесника 
су биле најважнији критеријум. Међутим, када је 
почело одбијање и болесника млађе животне доби, 
прилагођен је први апарат за ХД за кућну употребу, 
радом Scribner-а и Babb-а. 1964. године урађена 
је прва ХД у кућним условима у Вашингтону. 
Исте године две независне групе, једна у Бостону 
предвођена John Merrill-ом а друга у Лондону 
предвођена Stanley Shaldonom изводе прве ХД у 
кућним условима. Даљи технички развој кућне 
ХД и  поједностављење опреме и саме процедуре 
извођења дијализе наставља се и током наредних 
година. Убрзан је и сам процес обуке болесника 
уз примену и видео едукације. Све то учинило је 
кућну ХД јефтинијом од болничке с обзиром да није 

захтевала присуство болничког особља. До изражаја 
убрзо долазе и друге предности кућне ХД као што 
су: мањи ризик од хепатитиса и других инфекција, 
боља рехабилитација и независност болесника. Због 
својих економских и медицинских предности кућна 
ХД бележи експанзију до 1973. године. До тада, 
више од 40% болесника на ХД у САД-у лечило се у 
кућним условима.

Прва хемодијализа у Србији у кућним условима 
урађена је 1971. године у Београду под надзором 
Градске болнице.

ПРЕДНОСТИ  КУЋНЕ  ХД

Кућна ХД је вид дијализне терапије који је показао 
значајне предности у побољшању квалитета живота 
и рехабилитације болесника, смањењу морбидитета 
и морталитета, бољој нутрицији и контроли анемије 
и коштане болести у односу на друге модалитете 
лечења.

Разлоге за боље преживљавање пацијената на 
кућној ХД неки аутори виде у селекцији болесника 
и структури  популације на кућној ХД: болесници 
су млађи и ређе имају диабетес меллитус, ре-
новаскуларна и кардиоваскуларна обољења. Два-
десетчетворогодишњи  резултати из North Shore 
University Hospital (USA)то потврђују . Међутим, 
студија Woods-а и сарадника потврдила је  предност 
у преживљавању болесника на кућној ХД у односу 
на болничку ХД чак и онда ако се пореде болесници 
сличних карактеристика (основна дијагноза, године 
живота, пол) и коморбидитета. И тада је ризик 
од смрти 42 % мањи на кућној ХД што указује на 
значајне предности овог метода лечења. Могући 
разлози за то су:

већа слобода у прописивању ритма и дужине ХД и 
постизање боље интра и пост дијализне толеранције  
(спорија-физиолошкија ХД), 

активно учешће у сопственом лечењу,

већа мотивисаност  и одговорност за сопствено 
лечење,

преузимање потпуне контроле над  сопственом 
болешћу,

независност  у односу на медицинско особље и 
изолованост од пацијената у болничким центрима 
који имају озбиљне медицинске проблеме, 

стална едукација болесника и чланова породице (у 
вези са терапијским и техничким иновацијама),

мања тежина коморбидитетног стања у односу на 
болничку ХД,

боља рехабилитација болесника на кућној ХД, 

бољи квалитет живота болесника на кућној ХД.

Болесници на кућној ХД  боље су рехабилитовани од 
болесника на болничкој ХД. Један од показатеља је  
њихова већа запосленост којој сигурно доприноси 
и флексибилнији режим дијализе и мањи губитак 
времена на путовању до центра за ХД . 
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Популација болесника лечена ХД у кућним усло-
вима има бољи квалитет живота . На то указују и 
субјективни и објективни показатељи. Субјективни 
су добро опште стање, задовољство начином живо-
та, пријатељима, брачним стањем. Објективни су 
смањен број сати неге, задржавање претходних 
активности, мање осећање бола, запосленост. Ови 
болесници имају мање анксиозности и депресије 
и задовољнији су начином живота од болесника на 
болничкој ХД.

 ОБУКА ЗА КУЋНУ ХД  

Одабир и едукација болесника за лечење кућном 
ХД се у свету врши пре него што започне лечење 
дијализама, још у раном току ХБИ. Тиме се 
смањује страх и депресија болесника и ствара 
позитиван однос према сопственом  лечењу. .Пре 
започињања лечења КХД морају бити испуњени 
медицински, технички и финансијски предуслови. 
У одабиру болесника неопходно је мишљење 
лекара о подобности болесника и непостојању 
контраиндикација за КХД. Технички услови морају 
бити испуњени у одговорном матичном центру 
у пружању адекватног простора за обуку а и у 
самој кући болесника: простор за апарат и залихе, 
доступност воде, струје, телефона, близина матичног 
центра. Неопходно је да болесник има помоћника 
за извођење КХД који може бити члан породице 
или стручно лице. Финансијска конструкција 
мора бити заокружена личним средствима и де-
лом из средстава надлежног фонда и омогућава 
набавку апарата за ХД, прибора за воду (филтера, 
омекшивача, реверзне осмозе), потрошног мате-
ријала, сервисирање, транспорт и пружање услуга 
помоћника или стручно оспособљеног лица. 
Мултидисциплинарни тим за обуку кога чине не-
фролог, медицинска сестра за КХД и техничар за 
опрему,пружа базичну обуку болеснику и његовом 
помоћнику, врши сталну едукацију и стручни 
надзор и по завршетку обуке,организује редовне 
медицинске и техничке контроле и патронажу. 
Обука се изводи по програму који је направљен од 
стране матичног центра и траје најмање 2 а обично 
око 3 месеца. Одвија се поступно у више етапа 
кроз лични контакт са болесником и помоћником, 
коришћењем и видео материјала и приручника,у 
наменски опремљеном простору у матичном центру 
путем болничког модела прилагођеног КХД. Да би 
се цела обука успешно завршила поред медицинске 
едукације  неопходно је да болесник и помоћник на-
уче и све о дијализној машини. 

Током обуке техничко лице обилази болесников дом 
и планира место за залихе, неопходне модификације 
за воду и електричну струју. Сестра за обуку пра-
ти током обуке болесникову и помоћникову спо-
собност разумевања бубрежне инсуфицијенције, 
прописане терапије и нузефеката, самог процеса 
хемодијализе. У последњем блоку обуке болесник 
се независно дијализира две недеље или најмање 6 
третмана без интервенције стручног особља, само 
уз свог помоћника у болничком  моделу кућних  
услова. После тога добија дозволу за извођење ХД у 
кућним условима. 

Након успешно спроведене обуке техничко лице 
и сестра присуствују првој ХД код куће и надзиру 

регуларност. Њихова сарадња са болесником се 
наставља и надаље током редовних месечних и 
годишњих контрола и сервисирања апарата. Уколико 
објективне околности спрече извођење ХД код куће 
потребно је омогућити ХД у матичном центру.

Искуства других земаља указују на потребу да 
се организују стручне едукационе радионице за 
болесника, помоћника и чланове породице а воде 
их експерти који одговарају на теме од интереса 
за болесника (терапијске и техничке иновације). 
Заједнички састанци болесника кроз њихова 
удружења омогућавају размену искустава и 
социјализацију. 

Циљеви обуке за кућну хемодијализу:

- омогућити пацијенту и његовом помоћнику ос-
новну, темељну едукацију из области кућне  хемо-
дијализе

- пружити неопходно искуство за извођење ХД у 
кућним условима.

- пружити помоћ пацијенту у прилагођавању на 
кућну ХД након комплетно спроведене обуке у 
болници

- обезбедити неопходну медицинску и техничку 
помоћ када је то потребно

- обезбедити непрекидан медицински надзор бо-
лесника на кућној ХД

- обезбедити непрекидну едукацију и осавре-
мењавање процедуре

- упознати пацијента и његовог помоћника са чла-
новима стручног тима и њиховом улогом ( нефролог, 
сестра за обуку, техничар, дијететичар, социјални 
радник, финансијски саветник )

ЗАСТУПЉЕНОСТ   КУЋНЕ  ХД

 И поред доказаних предности кућне ХД број боле-
сника са ТБИ који се лечи овим обликом дијализе 
је у сталном опадању. Од њеног увођења у терапију 
почетком 60-тих година, кућна ХД бележи почетну 
експанзију током 70-тих и раним 80-тим годинама. 
Међутим, током претходних деценија број бо-
лесника на кућној ХД прогресивно опада упркос 
повећању укупног броја болесника на дијализи. 
Овај тренд забележен у већини земаља и региона 
писутан је и у нашој и може се рећи да представља 
интернационални тренд. 

Разлози за пад заступљености кућне ХД

- повећање броја болничких дијализних центара

- структура пацијената: пораст броја болесника 
старијег животног доба, болесника чија је етиолошка 
дијагноза диабетес меллитус или васкуларна болест 
и уопште хемодинамски нестабилних  пацијената са 
значајним коморбидитетом

- недостатак искуства и интереса нефролога као и 
мали број програма за обучавање 
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- увођење кућне перитонеумске дијализе (ЦАПД и  
АПД) са једноставнијом опремом и краћом 

- страх болесника од техничких аспеката кућне ХД 

- додатни губитак времена око припреме апарата и 
опреме пре и након ХД

- непостојање погодног партнера – помоћника 

- немогућност добијања осигурања за овај вид лече-
ња због присутних недоумица око економске исп-
лативости овог вида лечења 

- пораст броја трансплантираних 

Кућна хемдијализа 1972. године

Промена дужине и учесталости дијализирања при-
мењена је код нових облика КХД (свакодневне  и 
ноћне ХД) захваљујући примени технички уса-
вршених апарата и опреме прилагођених за лакшу и 
сигурнију употребу код куће. Ово је довело до веома 
повољних ефеката на кардиоваскуларни и друге 
системе чиме су значајно смањене контраиндикације 
за извођење ХД у кућним условима.

Кућна хемодијализа у Америци

Применом искустава из света, сталном едукацијом 
особља и мотивацијом центара да развијају  прог-
раме  за КХД она би добила још ширу употребу у на-
шој земљи а сходно тренду фаворизовања кућних 
видова лечења.             

Улога воде у третманима хемодијализе

Павел Ленхарт, директор Сервисне службе фирме 
“Медицон”

Вода. Једна реч и цела сложена реченица, тако важна 
за почетак и одржање живота на нашој планети. 
У данашње време високо развијене технологије 
људи често заборављају на тај мали молекул H

2
О 

који нам много значи у одржању живота на Земљи. 
Човек као најинтелегентније биће на нашој планети 
треба сваким даном да чува ово свеопште благо од 
разноразних контаминација.      

Као што вода има најважнију улогу у одржању 
циклуса живота на земљи, исто тако и у хемоди-
јализним центрима њена улога је доказано велика 
у квалитетном лечењу хроничних бубрежних болес-
ника. Прве акутне дијализе у свету почеле су 50-
тих година XX-тог века и тада се користила сирова 
вода за пиће за припрему дијализног раствора, јер 
се сматрало да је њена улога мало важна у лечењу 
болесника са бубрежном слабошћу.   

Последице лоше воде у тадашње време су одмах 
осетили пацијенти у виду јаких мучнина, повра-
ћања, раст крвног притиска (последица високог 
присуства Ca), учестале пирогене реакције као 
последица присуства разних микроорганизама. Та-
кође присуство алуминијума је изазивало трајно 
оштећење костију скелета и мозга. 

Када су 60-тих година XX века почеле хроничне ди-
јализе у свету, да би се избегле нежељене реакције 
на „синдром тврде воде“ уводе се омекшивачи и 
дехлоринатори воде. Они су одстрањивали из воде 
Ca, Mg и Cl. Са већим искуством са хроничним 
дијализама и компликацијама које су их пратиле, 
дошло се до закључка да систем прераде воде у 
дијализи мора бити много бољи. 80-тих година се са 
првим бикарбонатним дијализама уводи стандард 
да вода мора бити пречишћена системом Реверзне 
Осмозе. Овакав систем филтрацијске  прераде воде 
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обезбеђује физичко-хемијску и микробиолошку 
исправност воде што је знатно побољшало квалитет 
и смањило коморбидитет пацијената код хемо-
дијализних третмана. 

У данашње време савремени центар за хемодијализу 
мора доследно водити рачуна о свим карикама у ланцу 
хигијене и одрживости квалитета хемодијализе. 
У зависности какву улазну воду имамо , мора се 
пажљиво пројектовати : предтретман, Реверзна 
Осмоза, систем дистрибуције чисте воде до апарата, 
апарат за дијализу, врсте концентрата који се 
користе, ефикасне дезинфекције читавог система. 
Свака карика у овом ланцу је подједнако битна јер 
укупну јачину ланца чини његова најслабија карика.

Да би добили јаснију слику о томе зашто је вода 
толико битна да буде чиста за ХД третмане, узмимо 
за пример да једна здрава особа унесе око 15 
литара воде недељно у свој организам преко гастро-
интестиционалног тракта,  а пацијент на дијализи 
је изложен са 360 литара воде недељно, посредно 
преко врло танке високо-пропусне мембране 
дијализатора .

Ако се узме у обзир да се данас користе око 20% 
ХДФ третмани где се вода директно меша са крвљу 
пацијента, онда је прилично јасно да та вода мора 
бити УЛТРА чиста.

Како нам и сама слика показује, поред осталих 
фактора инфламације код пацијената на дијализи 
(мембрана дијализатора, пермеабилност и 
стерилизација, уремија, инфекције) инфламацију  

изазива и лоша вода у дијализном и инфузионом 
раствору. 

  Данас у свету постоје  разни национални стандарди 
за РО воду, дијализни раствор и УЛТРА чисту воду. 
Први у свету су поставили свој стандард  американци 
-ААМИ  стандард. Он се и данас најчешће примењује 
у многим земљама у свету. Из табеле на слици 
видимо да стандард који је препоручила европска 
ЕРА-ЕДТА организација је бољи у односу на ААМИ 
стандард, јер дозвољава дупло мање присуство 
бактерија и њихових колонија у РО води (мање од 
100 ЦФУ/мл).

Такође и у погледу ендотоксина европска фарма-
копеја има строжији критеријум од ААМИ, јер доз-
вољени ниво ендотоксина не сме да буде већи од 
0,25 ЕУ/мл .

Да би се избегле последице од “лоше воде” у сваком 
ХД центру потребно је у редовну процедуру (једном 
месечно)  увести следеће анализе РО воде:

-Физичке анализе

-Хемијске анализе

-Микробиолошке анализе

Што се тиче анализа на присуство ендотоксина (ЛАЛ 
тест)  препорука ЕУ ПХ је да се то ради квартално.

  Да би се спречио развој микроорганизама у 
систему Реверзне Осмозе, дистрибутивног система 
и у самим апаратима за ХД, најефикаснија ме-
тода дезинфекције је интегрисана топлотна дезин-
фекција целог система. Оваква дезинфекција се 
врши аутоматски свако вече са врелом водом 
температуре 93 Ц која циркулише сво време кроз 
РО, цевовод и апарате у трајању од 4 сата. (шематски 
приказ на слици)

На жалост у нашој земљи постоје само два оваква 
система , које се налазе на ВМА и Специјална бол-
ница за ендемску нефропатију у Лазаревцу.

Континуираним едукацијама у нашој земљи које 
се спроводе путем нефролошких секција, нефро-
лошким конгресима, путем стручних часописа, 
задњих година знатно се подигао ниво одговорности 
у спровођењу поступака који обезбеђују бољи 
квалитет воде за процесе хемодијализе. 

 У Београду 13.02.2017.                                                               

______________________________________________

О микробилошкој контроли воде за хемодијализу 
погледајте чланак у нашем часопису, број 2. У њему 
је Милан Радовић из Института за јавно здравље 
Србије детаљно све објаснио.

Исти текст можете видети и на нашем сајту: http://
www.dijaliza.org/index.php/2016/02/07/intervju-sa-
milanom-radovicem/

Надамо се да ће многе установе почети да контро-
лишу воду како је препоручено у интервјуу Милана 
Радовића.
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Ненад Раденковић

рођен 31. августа 1986. године у Бору. Завршио 
Економско-трговинску школу у Бору. 

Имао трансплантиран бубрег пуних 25. година и ово 
је моја прича:

Болест почела одмах након рођења, изостанком 
мокрења. Прва дијагноза сарком урогениталном 
синуса, у Зајечарској болници. На инсистирање 
родитеља одлазимо за Љубљану. Са 26 дана живота 
прва хируршка интервенција, dg: Nephrouret-
eroectomia sin. Ureterocystostomia dex. Пошто се 
оформила фистула урађена је ревизија Uretero-
cystoneostomia cum papila lat. dex ycisio fistulae. 
После неког кратког времена још једна операција у 
Љубљани. Честе уринарне инфекције, повећана ТТ, 
слабије мокрење, анемија и од 1988. године почиње 
лечење у дечјој клиници у Тиршовој. Почињем да-
ље лечење хроничне бубрежне инсуфицијенције, 
пласиран стент, поново се појављује рефлукс вез-
уретер и хидронефроза  екстремног степена десног 
бубрега. У консултацији са урологом др Перовићем 
урађена уростома, а касније и захват cysto-urete-
ro-neostoma. Даље иде  АВ фистула, дијализа 9 ме-
сеци и припрема за трансплантацију.

1990. године  још један проблем. Ортопед, Због лоше 
контролисане реналне остеодистрофије долазимо 
до још једне тешке борбе са још једним проблемом 
– ренална остеодистрофија у најтежем степену – 
епифизиолиза врата десне бутне кости, која је лоше 
срасла и довела до скраћења десног екстремитета.

Припреме за трансплантацију. Отац је донор. 1991, 
године пријем у болницу „Necker“ у Паризу. Испи-
тивања. Прва интервенција у Паризу, операција 

паратиреоидектомија, штитаста жлезда. Због 
честог ношења катетера, па касније уростоме, па 
нефростоме бешика се није оформила, остала је 
мала, неразвијена, фактички без функције. По-
кушано да се дође до неког волумена пре транс-
плантације.

23. јул 1991, године добијам бубрег од оца. Хвала 
му од свег срца што ме спасао дијализе, свих мука и 
болова, болничког лечења. Бубрег одмах прорадио, 
почео сам да мокрим. Проблем, дошло је до 
компликација након трансплантације. Сепса. Нови 
шок. Враћам се кући са нефростомом на стомаку. 
Поновна операција крајем године. Добро се осећам, 
имао сам очев бубрег, јак сам, могу даље.

1993. операција кукова, тежак опоравак, дуг, предуг, 
жељан сам игре, здрав сам, могу ја. Био сам главна 
фаца у комшилуку, пун живота, најнемирнији.

Проблем, моја бешика није пратила рад бубрега, 
мала је, неразвијена. Још једна операција у Паризу, 
операција бешике. Опоравак. Почиње неки мирнији 
период у мом животу без болничких дана, са 
повременим контролама, уз сталну терапију могло 
се живети подношљиво. Полазак у школу, основну, 
средњу, срећан сам, могу ја, здрав сам.

1998. погоршање бубрежне функције, честе ури-
нарне инфекције. Идемо даље, живим, дишем, 
добро сам. Идем у школу, имам другаре, добро 
сам. Појавиле се и неке симпатије. Касније и неке 
љубави, разочарења, љубавне јади. Идем на заказане 
контроле, пијем лекове, мало бешика мучи, али 
живи се.
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И тако сам напунио 30 година живота, 25 година 
од трансплантације и таман мислиш да ће то тра-
јати почињу поново проблеми: креатинин, уреа, 
мокраћна киселина, гихт. Неколико покушаја да се 
формира АВ фистула без резултата, графт на левој 
нози без резултата, фистула на десној нози. После 9 
дана од операција долази до пуцања ране и тромба. 
Поновна операција. Пакао, проклињао сам дан ка-
да сам се родио. Опоравак. Дијализа. Опет сам на 
почетку. Шта даље? Како даље? Немам више снаге, 
уморан сам…

Ненад

Прича Ненадове маме 
За родитеље нема веће среће од рођења детета. Тако 
смо се и ми обрадовали пре тридесет година кад нам 
се родио син Ненад. Били смо пресрећни! Постали 
смо родитељи по други пут. Имали смо стални посао 
и породицу на окупу. 

Ненад је рођен једног августовског дана, уредно по 
термину, са нормалном телесном тежином и ви-
сином, наизглед као и нормалне бебе. Пресрећни, 
излазимо из болнице и ускоро примећујемо да мали 
Ненад не пишки.

Упућују нас на Дечију хирургију у Зајечар. После  
неколико дана испитивања, саопштавају нам да 
дијагнозу „sarkombegine“, да дете можемо да 
водимо кући и да му преостаје шест месеци живота. 
Прави шок за породицу која је до тог тренутка била 
срећна због  принове у породици.

У почетку нисмо ни схватили шта ова реч уопште и 
значи, јер они то нашем сину одређују колико ће да 
живи?! Шта се то дешава са нашим сином?! 

Тада упознајемо доктора Јолића – дечијег хирурга, 
који нам објашњава да је Ненад тешко болестан. 
Његов савет је био да нашег сина одведемо у неку 
већу установу, која је специјализована за рад са 

оваквом дијагнозом. Али никад нећемо заборавити 
његове речи, које ће нам касније бити водиља у 
Ненадовом лечењу и веру да се боримо: „На сваком 
сувом дрвету постоји по једна гранчица, један 
мали зелени листић, један пупољак који се бори да 
опстане. Држите се те гранчице!“

Вођени оваквим охрабрујућим речима одлазимо за 
Љубљану у Клинички центар. И даље кроз Ненадово 
лечење увек би смо се присећали те гранчице и 
борили да она опстане. 

Ненадове прве дане живота није испуњавала 
топлина родитељског дома, већ болнице и болничке 
собе, хладни апарати операционих сала и бол, само 
бол...

Није имао снаге да се заплаче, није имао снаге 
ни да га мајка подоји, био је тако мали, сићушан, 
беспомоћан, душа мала. Али, велики борац. 
Колико је убода инјекција имао, колико стручних 
интервенција, он је био све јачи. Колико су нам пута 
рекли: „Жао нам је, али Ненада морамо још једном 
да оперишемо! Мораћемо још једну интервенцију, 
нисмо задовољни овим резултатима!“ Те речи су 
нас стално пратиле. Мораћемо поново, и поново!

Даље лечење нас доводи до Дечије болнице 
у Тиршовој. Прихвата нас докторка Роловић, која 
даље ангажује доктора Перовића, доктора Крстића, 
доктора Смољанића. Цео један мали тим великог 
срца који дуго времена води бригу о Ненаду. И неки 
од њих постају прави пријатељи – доктори, који те 
срећу на ходнику, на улици и посвете ти време и 
дају савете.

На Дечијој клиници Ненад је имао више интер-
венција: постављена је стенда, уростоме и неуро-
стоме. Све што се могло урадити за боље резултате, 
све је покушано и урађено. Са четири године Ненада 
спремају за дијализу. Ненад је мало порастао, ојачао 
и доби прву своју симпатију – сестру Дацу, коју је 
много волео. Никад јој није пружао отпор приликом 
укључивања на апарат за дијализу. 

Путовали смо сваки други дан за Београд и поче-
ли припреме за трансплатацију. Урадили смо 
типизацију. Отац ће бити донор. Предали смо па-
пире у Министарство здравља за даље лечење у 
иностранству. Папире смо чекали један, два, три, 
четири месеца и ништа... Стиже нам обавештење из 
Француске болнице у Паризу да ће Ненаду урадити 
транспалтацију и обавестили нас о термину, који је 
заказан за март месец. Почиње битка са временом, 
Министарство не реагује. Новца немамо. Ненадов 
живот се доводи у питање. 

Тада се у наш живот појављује човек који нам је у 
том тренутку помогао и материјално и духовно, дао 
нам је снагу да се још више боримо. Наиме, он је 
иницијатор акције сакупљања новца на нивоу града, 
борских радних организација, школа и осталих за 
Ненадово лечење. И овом приликом се још једном 
захваљујемо као породица свим учесницима у 
акцији који су помогли да Ненад живи и да се радује 
у чарима овог живота као и сва остала здрава деца.

За Француску полазимо 1991. године. И поред 
штрајка авио компаније „Јат“ стижемо у Париз. 
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Непозната средина, непознавање језика, непознати 
људи, додатно компликује нашу тешку ситуацију.

Поново нова испитивања, поново нове дијагнозе 
и мишљења, поново неочекиване интервенције 
и 23.7.1991. год. Ненад је био спреман за транс-
платацију. У операциону салу је отишао у очевом 
загрљају, заједно су закорачили у борбу за нови 
живот. Транспалтација је дуго трајала, али је 
успешно завршена. Бубрег је одмах почео са 
радом. Првих дана је све било у реду и ништа није 
назначавало да долазе нове неочекиване ситуације 
и нове борбе. 

Ненад је враћен у дечију болницу, а отац остаје 
на клиници. После  тих мирних дана, долази до 
компликација у лечењу Ненада али и оца. Ненаду су 
почели да се погоршавају резултати, стомак је почео 
ненормално да расте и шири, Ненад је био малаксао 
и врло се лоше осећао. Тада сам се много уплашила 
за Ненадов живот. Више није плакао, говорио да га 
боли и да неће, само је питао као да се намести да 
би га што боље снимали и што пре помогли. Можда 
сам се баш у том тренутку сетила оне гранчице и 
црпила сву снагу овог света да будем јака, да будемо 
јаки у новим животним изазовима.

Сепса, Ненад је излучивао течност кроз катетер, 
али се та течност (урин), излучивала и у стомак. 
Поновна операција и Ненаду је на здрав очев 
бубрег урађена нефростома. Пре трансплатације 
се у болници тражили да потпишемо да у слућају 

нежељених догађаја нећемо тужити болницу. А 
ми платили тражени износ за лечење, дали здрав 
бубрег, а они нам умало нису убили дете пред 
нашим очима. Хитно су враћени сви доктори који 
су радили на Ненадовом случају. Није више било 
времена за „рандеву“, тј. састанке, почела је нова 
борба за Ненадов живот. Време чекања је увек дуго 
и тешко. Неописиво речима. 

Ненад се полако опорављао, он није само добио очев 
бубрег, већ је добио наду за бољи и квалитетнији 
живот. Није само мали, уплашени пацијент, он је 
сада јак и спреман за нове изазове.

У паришкој болници смо тада Ненаду прославили 
пети рођендан. Добио је рођенданску торту, 
поклоне, песму за срећан рођендан. Радост на лицу 
мог детета у том тренутку ћу вечно памтити. Био 
је окружен другарима његових година и сличних 
судбина!

Иако лечење није завршено, враћамо се у Србију, 
нашим животима. Свe своје време као породица 
посвећујемо Ненаду и његовом одрастању. Крајем 
исте године враћамо се на још једну операцију 
у Париз. Овом операцијом Ненаду је омогућено 
да пишки као и сва остала здрава деца. Која је то 
радост, која је то срећа била кад је Ненад први пут у 
свом малом животу могао сам да пишки, као прави 
мушкарац. Већег богаства нема од његових суза 
радосница и његовог узбуђења да може самостално 
да пишки. Први пут у животу није било катетара, 
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сонди, завоја, газица, могао је као нормално дете да 
се игра и радује. 

Касније, Ненад је имао још једну операцију у Паризу, 
па и корекцију оба кука у Тиршовој. Даље лечење, 
месечне контроле и бригу о Ненаду преузима 
докторка Амира Антић Пецо. Она је једна добра, 
племенита душа, наш анђео чувар, који се брине о 
Ненаду све до пунолества и преласка у Клинички 
центар Србије код докторке Вишње Лежајић.

После трансплатације Ненад се придржавао пре-
писаних лекова, дијете и саме дисциплине његове 
болести. Успешно је завршио основну школу, а 
касније и средњу економску школу у Бору. Ведар, 
насмејан, дружељубив, увек спреман за акцију, за 
нова сазнања, да се бави спортом, планинарењем, 
пливањем, да путује и упознаје нове приjатеље, нове 
крајеве и да живи као и сав нормалан свет.

Као пацијент је дисциплинован, поштовао је сваку 
одлуку лекара, придржавао се задатих термина. 
А као син је савршен. Зато је бити мајка најтежа 
улога у животу сваке жене: плачете, повређени сте, 
покушавате, али не успевате увек, а ипак осећате 
да морате даље. Да увек урадите све што је у вашој 
моћи, да не урадите нешто погрешно, да ваше дете 
зна да је заштићено у вашим рукама и да је вољено 
у сваком тренутку.

Осећала сам сваку његову бол, сваку његову сузу, 
сваки трептај малог срца, сваки поглед тих плавих 
очију.

Упркос болу, дугим ноћима, у болничким собама 
увек сам била будна и спремна да се нађем свом 
сину. Трудила сам се да зауставим сваки његов плач, 
сваку његову бол, сваки тужан поглед. А када ми 
то није успевало, моје срце би се тада распало на 
милион делића.

Поред велике бриге мене као мајке и Ненадовог 
оца, мој син је лепо живео са својим пресађеним 
бубрегом. Али свему што је лепо дође крај, тако се 
и Ненадов организам предао тешким уринарним 
инфекцијама, високим вредностима креатина, 
урее, мокраћне киселине... И поново се враћамо на 
период од пре двадесет пет година. Поново неуспеле 
операције, постављања АВ фистула на руци, поку-
шаја да се формира графт на левој нози, који је ра-
дио само пар месеци. Због пада притиска престао 
је да ради. Поново заказана операција, формирања 
фистуле на десној нози, која је радила девет дана. 
А онда је дошло попуштања артерија, формирање 
тромба и једног тешког, заиста болног опоравка, који 
оставља тешке последице на Ненадово психичко 
стање.

Ненад је од октобра месеца кренуо на дијализу, али 
то није више наш малени пацијент који се борио, 
већ један уплашени младић.

Сви у породици се надамо да ће Ненад убрзо доћи до 
ретрансплатације, да ће се наћи донор или сакупити 
новац. Опет се наша нада везала за зелену гранчицу! 
Верујемо да од свих гранчица на овом свету ипак је 
једна намењена нашем Ненаду!

Мој животни ритам

Сваког понедељка око пет часова

пробудим се ја, а жеља ми је велика.

Да ово јутро буде другачије,

да је дијализа нека далека прошлост,

а  ја и даље стојим на истом месту.

А и среда није ништа боља,

нема шта да се крије, 

а ту је и петак ко прави зановетак.

Понедељком, средом и петком

санитет по мене долази

и на дијализу ме одвози. 

Тешко ми је када схватим ја,

 да доживотно морам бити опрезан. 

Али кад знам да овако живети морам

и друге ми шансе нема

и кад знам шта ми се без дијализе спрема.

Знам да доказано није,

али живот са породицом ми је ипак најмилије!

Једно зимско децембарско јутро

Ненад Раденковић, Бор

Ненад на излету у Рибарској бањи, 18.5.2017.
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МОЈ ЖИВОТ ПОСЛЕ ДОНАЦИЈЕ 
БУБРЕГА СИНУ СТЕВАНУ

Рођен сам у Кикинди 1949 године где сам и радио. 
После завршеног школовања у Кикинди и Новом 
Саду као металуршки инжењер где сам и упознао 
супругу металуршког инжењера која је такође ра-
дила у ливници „Кикинда“ (ЛЖТК), а наставили 
смо после склопљене брачне заједнице да живимо 
у Кикинди.

1975 године родило нам се прво дете ћерка Гордана, 
а 1979 године родио нам се син Стеван са којим смо 
имали проблема који ће нас пратити читав живот. 
Проблеми са Стеваном захтевали су пуно више 
ангажовања нас родитеља, те је срећа да сам ја у 
то време завршавао ванредно Економски факултет 
и прешао у трговинску радну организацију где сам 
као руководилац у комерцијали имао много више 
могућности да се посветим Стевану и његовим про-
блемима.

Проблеми које Стеван није навео у свом есеју су се 
низали: Први проблем се појавио после Стеванове 
операције уретера у осмом месецу на Институту 
за мајку и дете, а по доласку у Кикинду преписано 
му је лечење по антибиограму али је код Стевана 
изазвао велике проблеме лек Негрем који изазива 
повраћање једном од хиљаду деце, а Стева је био то 
дете и једва су га спасли по повратку на Институт за 
мајку и дете.

Други већи проблем појавио се код Стевана када 
је већ било јасно да се морамо припремати и ја и 
супруга за давање бубрега, а проблем је био кон-
вулзије настале због хипокалцемије а крајњи ре-
зултат ниског калцијума је слабо окоштавање и по-
ремећај у десном куку. 

Десни кук је изашао из лежишта и покушај хи-
руршког захвата на Институту за мајку и дете није 
одрађен, јер је једна од машина заказала, те је 
Стеван пребачен на Бањицу а тамо нисам смео да 
потпишем за операцију јер су Стеванови резултати 
крвне слике били веома лоши.

Немајући куд потписао сам отпусну листу и узео 
Стевана са Бањице те га донео у Кикинду и у очају 
послушао савет моје мајке отишао код нашег 
рођака који је природно био надарен то се касније 
испоставило и успешан те је Стевану вратио кук 
на своје место. На првој контроли на Институту за 
мајку и дете професори Поповић и Пиштигњат су се 
чудили како су ови на Бањици добро урадили посао 
и ако је било врло ризично.

Питали су доктора Богдановића који је са Стевановим 
снимцима Стевановог кука дошао код њих, где сам 
присуствовао и ја и Стеван, како је могуће да тако 
добро одраде?. Тада је Стеван рекао да је њему то 
одрадио његов деда Паја и тако се завршила епизода 
са Стевановим куком.

Ми смо сво време прикупљали информације куд, 
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како и шта да се организујемо како би решили 
Стеванов проблем. У међувремену Стеван је кренуо 
на дијализе 1989 године на Тиршовој клиници и 
његов физички заостатак у односу на осталу децу 
његових година био је врло приметан, те смо ми 
покушали и ван још увек постојеће Југославије да 
се ангажујемо и видимо шта можемо у свету да 
урадимо.

Испитивање у Београду на Заводу за трансфузију 
дошло се да сам ја потенцијални давалац бубрега, а 
провером у дечијој болници у Амштетену у Аустрији 
потврђено је моја могућност, као и Стеванове мајке. 
Проблем је био у величини мог бубрега и Стеванове 
физичке заосталости, те смо морали сачекати да се 
Стеван колико толико развије и стекну услови за 
трансплантацију.

Трансплантација је обављена 23 марта 1993. го-
дине уз ризик јер се на три поновљене анализе 
пред трансплантацију код мене појавило црвена 
крвна зрнца у мокраћи, слуз и беланчевине, али 
је трансплантација успела уз један покушај одба-
цивања бубрега, што је санирано.

Ја сам у свом животу релативно био здрав и нисам 
до тада имао никаквих проблема то јест налазе које 
сам поменуо као ни касније, а свој рад и каријеру 
сам наставио као да се ништа није догодило. 

Каријера је до једног момента ишла узлазном 
путањом а сам мој рад је био свестран као и до 
трансплантације то јест радио сам како у фирми 
тако и на пољопривредним пословима, јер и ја и 
супруга потичемо из пољопривредних породица па 

смо тако радећи створили неки амбијент за лакши и 
мирнији живот и нама и деци у ова  тешка времена.

Тако радећи успели смо да стабилизујемо нормалан 
живот за децу и нас и до пре десетак година ја нисам 
имао никаквих проблема, а тада су почели отоци 
на ногама, отежано дисање, повишен притисак и 
други проблеми. Ја сам се тада повукао у релативно 
мирнији живот уз  пензију, коју смо добили и ја и 
супруга, као и Стеван који је радио у хуманитарној 
организацији коју сам основао, тако да сада 
користим лекова идем чешће на контроле и држим 
се терапија које ми се препишу.

После свега у мом животу што ми се догађало и са 
чиме сам се све сусретао, што није свакодневница 
у једном просечном животу ипак могу бити задо-
вољан, јер сам и децу извео на пут и дочекао унучад 
од ћерке а надам се и од Стевана и сачувао брак и 
још увек сам на ногама.

Кикинда , 21.11.2016.                                         Иван Зарић

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СВИЛАЈНАЦ

У организацији савеза и удружења из Свилајнца ор-
ганизовано је предавање и психолошка подршка 
4.12.2016. године у сали Црвеног крста у Свилајнцу. 
Након предавања су болесници причали о својим 
искуствима, проблемима, надањима. Осим болес-
ника из Свилајнца учествовали су и гости из 
Кра-гујевца, Смедеревске Паланке, Јагодине и 
Бора и координатор Савеза Татјана Стојановић. 
Фотографија на корицама.
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Сања Бојић - Једна од многих прича

Живот је непредвидљив, пун изненађења и 
преокрета. 

Такав један животни преокрет десио се и једној 
девојчици у њеном најлепшем добу, несвесна да 
је чека један трновит пут са много препрека и 
неприлика. 

Ово је моја прича. Потрудићу се да она садржи 
један искрен и реалан опис догађаја, али наравно 
без елемената патетичности и опширности.

Моје име је Сања Бојић. Имам 45 година и живим 
у Београду. Бубрежни сам болесник још од своје 17 
године живота.

Прошао је известан период када је тек у мојој 10 
години  установљен обострани рефлукс због чега сам 
имала честе уринарне инфекције проузроковане 
бактеријом ешерихијом коли. Оперисана сам у 
12 години живота и тада су ми бубрези већ били 
оштећени. Предвиђали су ми да ћу кренути на 
дијализу у 14 години живота, али ја сам успела да 
пролонгирам тај период без ње до моје 17 године.

01.04.1987. крећем на прву дијализу. Сећам се као 
да је јуче било, позлило ми је на часу енглеског 
језика јер ми је било мука и страшно ме је болела 
глава. Отишла сам у Дом здравља и докторка 
ми је измерила крвни притисак који је тада био 
170/120, те сам потом одмах са мамом отишла у 
Тиршову. Напомињем, да ми је фистула већ била 
урађена. Такође, нисам имала никакву психолошку 
припрему за предстојећу дијализу,  већ је моја мама 
била та која ме је благовремено припремила на 
тежак период који ми је чекао.. Тада сам била већ 
на листи за трансплантацију. После само месец дана 
позвана сам око 3 ујутру на Уролошку клинику у 
Бирчаниновој улици у Београду. Било је позвано нас 
седморо, ја сам била најмлађа, уплашена и искрено 
нисам ни слутила да ћу бити један од прималаца. 
Ушла сам у лекарску собу и тада сам први пут 
угледала тим лекара који су водили читаву припрему 
и организацију за трансплантацију. Тај несебичан  
и крајње посвећен тим чинили су следећи лекари 
:докторка Радмила Благојевић - Лазић , доктор 
Петронић, доктор Милутиновић... 

Сећам се тада осмеха и речи докторке Благојевић, 
које су ми улиле велики осећај сигурности, и наде.. 
Оперисана сам, али нажалост, после 22 оперативног 
дана бубрег је одбацио услед тромбозе крвних 
судова. Поново дијализа! Уз велику подршку и 
љубав моје породице успела сам да наставим даље...

Овом приликом желим да поменем да сам тешко 
подносила дијализне третмане, уз стално добијање 
трансфузија, наступања колапса и свих тешких 
околности што доноси дијализа. Захваљујући 
великој подршци др. Оштрича и докторке 
Ђукановић, а с обзиром да сам била потенцијални 
кандидат за трансплантацију, пребачена сам тада 
на бикарбонатну дијализу. У том периоду, тачније 
1988., године примала сам много трансфузија и 
нажалост након добијања једне трансфузије упала 
сам у тешко септично стање. Борба за мој живот 

трајала је око месец и по дан, да бих уз велике 
напоре мој организам пребродио то тешко стање. 

Након тог периода, установљен ми је Хепатитис Б 
као последица добијених трансфузија. Била сам 
као у неком зачараном кругу из којег ми се чинило 
да не могу да изађем. После многих болничких и 
алтернативних третмана (чајеви и мед од лековитих 
биљака), успела сам да постанем поново негативна, 
односно више нисам имала хепатитис. Стога су ме 
пребацили у негативну салу и поново сам се осећала 
сигурном. Вероватно сам ја и била тада много 
снажнија, мање свеснија опасности, али са чврстом 
вером да ћу успети да дођем до свог поновног 
животног циља, а то је трансплантација.

У међувремену, мама се испитала и била је одличан 
донор. Међутим, током њеног испитивања открили 
су јој карцином, те стога није могла да више буде 
подобан давалац. Али, бар је тада на време била 
оперисана. Сећам се тог периода као да је било јуче, 
када ме моја мама одведе на дијализу па потом оде 
на зрачење и врати се код мене на дијализу. Видим 
јој  на лицу умор и чудну боју, али нисам била 
свесна колику снагу и издржљивост је она имала у 
себи. Тада сам била само једна уплашена девојчица 
несвесна да и други око мене имају тешке проблеме 
са којима се боре и суочавају скоро сваки дан. 

Потом се бака испитала и могла је да буде донор. 
22.03.1990., године смо биле обе оперисане. Бакина 
операција је протекла мало теже јер су установили 
да на оба њена бубрега постоје две артерије, али је 
операција била успешно изведена..
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Овог пута желим да поменем стручан тим лекара 
заједно са доктором Борићем који је успешно 
извео трансплантацију. Бубрег је прорадио на 
операционом столу, али услед пада крвног притиска 
, нажалост је дошло до акутног застоја рада бубрега. 
Након 20 дана бубрег је прорадио и мој живот је 
добио нови смисао и значај.

Живот без дијализе наредних непуних десет година 
је много квалитетнији, потпунији, слободнији, 
без стрепњи и страхова, а изнад свега пружао 
је могућности за путовања. У току тих година, 
пратили су ме додатни проблеми везани за 
периодичне скокове крвног притиска, потом појаве 
протеинурије, као и пораста нивоа креатинина због 
чега сам морала скоро по три месеца годишње да 
лежим у болници. Наравно, докторка Радмила 
Благојевић – Лазић, докторка Драгана Радивојевић 
и докторка Вишња Лежаић су биле моје подршке и 
велика охрабрења у тој вечитој борби за одлагањем 
дијализе.

Година 1999. уследило је бомбардовање и 
наступа низ проблема највише за нас који смо 
трансплантирани, а највише за оне на дијализи. 
У мом случају као и за оне који су били у сличној 
ситуацији, било је одређивање нивоа циклоспорина 
у крви - лека против одбацивања бубрега. Уместо 
њега смо добијали кинеску замену, која се углавном 
кристализовала, али најбитније од свега је то што 
је докторка Благојевић успевала да одреди тачну 
дозу лека због њеног детаљног познавања и праћења 
сваког пацијента. Просто је имала посебан осећај за 
сваког пацијента. Једном приликом на пример, док 
сам лежала у болници, нас неколико пацијената је 
седело у ходнику и она је изашла из ординације и 
сваком понаособ напамет рекла резултате које смо 
жељно ишчекивали. 

Те исте 1999. године моја бака умире од карцинома, 
што оставља неизбрисиви и болан траг у мом даљем 
животу. Тада сам била хоспитолизована поново 
због погоршања функције бубрега. Морала сам да 
наставим даље јер знам да је то и моја бака желела, 
а то је да се никада не предам. 

Период без дијализе успева да ми се пролонгира, 
али уз стално праћење, хоспитализацију, односно 
давање кортикостереода у болничким условима. 
Такође, уводе ми лек CellCept уместо имурана, што 
је у једном тренутку имало успеха, али нажалост 
оставило и велике нус појаве. Зато сам морала 
поново да будем враћена на имуран. Још једном 
бих хтела да поменем, да сам се одувек осећала 
сигурном и безбедном у свим тим ситуацијама, због 
велике посвећености и брижности тима лекара и 
њихове добре организованости и приправности.

Тада, приликом примања трансфузија, услед 
погоршања рада бубрега, доживљавам бурну 
алергијску реакцију на трансфузију у дневној 
болници нефрологије. Захваљујући стручности 
докторке Јовичић , успела сам да то успешно 
пребродим. То значи да убудуће могу само да 
примам трансфузије уз претходну премедикацију.

Нажалост 2001., година доноси низ проблема за мене 
и  за читаву моју породицу. Месец фебруар, лоше 

се осећам, малаксало и слабо. Идем на контролу, 
односно на конзилијум код докторки Благојевић и 
Радивојевић, где сазнајем да морам да идем на своју 
прву дијализу после скоро десет година. Никад не 
можеш да будеш спреман на такав преокрет, али 
нажалост то је једна сурова реалност за нас. Много 
снаге треба да се поново суочиш са нечим са чим си 
већ био увелико упознат, али си се надао да ће се тај 
тренутак што је могуће дуже одложити.

Те исте године, мој тата доживаљава мождани удар и 
упада у тешку кому. Ја сам тада била исто у болници 
и припремала се за поновну дијализу.

 

Али сам стално имала неки осећај да са њим нешто 
није било у реду. Моја старија сестра Маја је тада 
такође била у болници на одржавању близаначке 
трудноће. Једна веома тужна породична ситуација, 
где су моја мама и млађа сестра највише морале да 
се жртвују с обзиром да смо сви били у болници. 

Тата је успео да превазиђе тај тежак период само 
захваљујући својој јакој конституцији. Ја сам постала 
поново тетка, где сам овог пута добила сестричину и 
сестрића, Мину и Огњена. Моја старија сестра Маја 
такође има и старијег сина Немању.

Те исте године дијализирам се на ургентној 
дијализи, где ми након 6 месеци стаје фистула. 
Проблем са крвним судовима ми отежава да ми 
се направи нова фистула, стога одлазим у градску 
болницу код доктора Донфрида. Он сматра да може 
да ми се направи фистула на десној руци, јер већ 
имам 4 претходних фистула које су у међувремену 
престале да раде. Нажалост, због високе дозе 
хепарина неопходног за интервенцију, долази до 
прекомерног крварења нове фистуле, због чега 
сам била у прилично лошем стању. Морала сам да 
примим две дозе крви, али на срећу доктор Донфрид 
је успео да и поред свих проблема сачува фистулу. 
Наравно, све се то дешавало у болничким условима 
јер сам се тада припремала за дијализу.

У том периоду долазим до новог сазнања везано 
за моју даљу организацију живота. А то је кућна 
дијализа. За нас постоји само један животни циклус. 
То је једна високо квалитетна дијализа и квалитетна 
трансплантација. Трећег решења нажалост нема.
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Од септембра 2001., године налазим се на кућној 
дијализи. Први апарат (половни) сам добила као 
поклон од једне клинике из Немачке, али сам 
имала проблеме да га увезем, па је данима стајао 
на царини, јер нико није могао да верује да је неко 
добио на поклон апарат за дијализу. Ја сам имала 
ту срећу. Желим да поменем да сам горе поменути 
апарат добила захваљујући великом залагању главне 
медицинске сестре са клинике донатора госпође 
Драгице Гојковић. 

Те 2002. године учлањујем се у Удружење 
дијализираних, где упознајем многе људе који 
су већ дуже или краће време на кућној дијализи. 
Велико је олакшање кад ниси сам у ситуацији у којој 
се налазиш, јер свака нова информација и контакт 
су за нас од животног значаја. 

Имала сам прилику да упознам господина Николу 
Грубића, Александра Тубића, Владимира Ђурђевића 
и остале. Сви су они углавном већ били на дијализи 
више од 20 година. Ја сам тек била на почетку. 

Потом упознајем и многе друге који су тада били 
на дијализи 30 година. То су Снежана Вукотић и 
Звонко Петровић.

Звонко Петровић је председник  Удружења 
„Реналис“.  Звонко је успео да реализује многе 
пројекте, од којих су неки били веома  практични. 
На пример, то су биле спортске игре 2006. године. 
Циљ свега тога је било једно лепо дружење не само 

нас који се дијализирамо код куће, већ је било 
многих учесника и из многих других дијализних 
центара из целе Србије.

Велика предност кућне дијализе је то што можеш 
да користиш све њене предности, квалитете и 
могућности. Значи можеш да се укључиш када 
хоћеш, да изабереш третман и да га према 
потреби продужиш. У мом случају, ја радим ХДФ 
(хемодијафилтрација) и ХФ (хемофилтрација). 

Велики проблем кућне дијализе је немогућност 
путовања у места које немају развијене дијализне 
центре где би могла да се одради услужна дијализа. 
Требало ми је пуних седам година да се одлучим 
да одрадим дијализу у иностранству, јер сам се 
искрено плашила и била јако неповерљива. Ипак 
сам успела да пребродим тај страх и да ступим у 
контакт са једним од 5 најбољих дијализних центара 
у Анталији –Турска. Први сусрет са госпођом Gülay, 
менаџерком тог дијализног центра, пружило ми је 
неку врсту олакшања и улило неку сигурност да сам 
дошла на право место. Наредних пет година потом, 
ја сам гост у том дијализном центру.. Наравно, 
спријатељила сам се са г-ђом Gülay и са многима 
из центра са којима и дан данас одржавам контакт. 
Такође, упознала сам и другарицу Dilshad која се 
била дијализирала поред мене. Након три године 
она се успешно трансплантарила.

И даље сам на дијализи. Трудим се да живим 
релативно нормално и користим да сваки дан без 
дијализе протекне што корисније и позитивније у 
целости. Али нажалост, бубрежна болест оставља 
велике последице на органе, јер време за нас 
који чекамо бубрег је од круцијалног значаја. 
Што дуже чекамо, мање су нам шансе за успешну 
трансплантацију.

Имала сам прилику и част 2012. године, да на позив 
докторке Благојевић присуствујем предавању и том 
приликом да упознам доктора Ferdinanda Mühl-
bacher-а у просторијама деканата Медицинског 
факултета у Београду. То је један од водећих 
представника Еуротранспланта. Након годину дана 
преписке са доктором Ferdinandom Mühlbacher- 
ом , позвана сам на разговор на једну од најбољих 
клиника у Бечу – АКХ. Морам да признам да сам 
била јако импресионирана не само изгледом саме 
клинике која изгледала као огроман „свемирски 
брод“, него и комплетним особљем, организацијом, 
а изнад свега веома срдачним приступом доктора 
Ferdinanda Mühlbacher-а. Тада сам сазнала да имам  
пролазност за трансплантацију, али због тога што 
Србија није још увек чланица Еуротрансплант-а, 
нисам у могућности да у тој клиници у Бечу обавим 
трансплантацију. Такође, доктор је поменуо другу 
варијанту, а то је размена органа. Међутим, с 
обзиром да нисмо у Еуротрансплант-у, ни та опција 
није могућа. Од великог значаја је што је он потврдио 
да могу поново да се трансплантирам.

Као што сам већ поменула, живот је заиста пун 
изненађења и неизвестан у сваком смислу. 

Године 2015. моја мама се поново разболела. Поново 
карцином, овог пута нажалост није оперативан. 
Следи хемотерапија и читавих 9 мучних месеци 
она се снажно борила са овом опаком болешћу, али 
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нажалост није добила овог пута битку. 

Морам да наставим даље. Моја мама ми је била 
велики животни ослонац и захваљујући њеној снази, 
пожртвованости и великој несебичној љубави, ја сам 
успела да пребродим многе препреке и тешкоће. 

Желела бих да поменем и моје сестре које су ми 
такође велика подршка. Такође имам и петоро 
сестрића, тако да сам стално у обавезама око 
њиховог одрастања, васпитања и усмеравања и 
суочавања са свиме што их чека. Они ми дају снагу 
и жељу да се борим стално и кад ми је најтеже, знају 
увек да ми измаме осмех на лицу и не дозвољавају 
да поклекнем.

Поред свега наведеног, желела бих да напоменем 
да сам део једне хумане кампање коју води 
„Хемофарм Фондација“ под називом „Најважнији 
позив у животу“. Прича је кренула сасвим спонтано, 
када ме је контактирала докторка Лаушевић, 
координатор за трансплантацију и питала да ли 
бих била расположена да ме интевјуише новинарка 
и испричам јој своју животну причу. Потом су 
уследили и други интервјуи на телевизији, предавања 
о подизању људске свести на много већи ниво са 
поруком да је завештање органа један драгоцен и 
племенит чин. Драго ми је што и даље ова кампања 
траје и наставља да иде ка свом племенитом циљу, 
а то је да се продужи нечији живот. Али то изискује 
много рада и времена, јер нажалост имамо само три 
донора на милион становника, што показује да смо 
скоро на најнижој лествици по питању завештања 
органа у читавој Европи. 

Ја се и даље надам овог пута трећој трансплантацији 
и верујем ће се то десити једног дана. Заиста нама 
који смо у овој ситуацији, потребна је велика 
подршка и нада за новом трансплантацијом.

Надам се да ова моја прича има поучну и позитивну 
садржину и да ће оставити добар утисак на оне који 
ће је читати, јер свакоме од нас или некој нашој 
драгој особи може да се деси да се једног дана 
пробуди на дијализи.

ФОРМИРАНО УДРУЖЕЊЕ У 
КУРШУМЛИЈИ

У Куршумлији је 8.11.2016. године формирано 
под називом УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И 
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА 
«КОСАНИЦА». Адреса удружења је Куршумлија, 
Шеснаести Фебруар  84, а председник Душан Видој-
ковић (1986).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ФОРМИРАНО УДРУЖЕЊЕ У

РАНИЛУГУ (НА КОСОВУ)

Дана 8.4.2017. године основано је Удружење буб-
режних инвалида косовско-поморавског округа 
Ранилуг - Косовска Каменица, 38267 Глоговце, 
Косовска Каменица. Председник је Мишко Крстић 
(1973). Њих 24 путује на дијализу у Врање. Циљ 
удружења је да се отвори нови центар за хе-
модијализу у Косовском Поморављу. Савез их подр-
жава, а очекује се подршка и од Канцеларије за 
Косово.
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ПЕДЕСЕТ ГОДИНА 
ФУНКЦИЈЕ БУБРЕГА НАКОН 

ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ

Шестогодишњи Томи Хоаг (Thomas Hoag ) је први 
пацијент подвргнут трансплантацији бубрега 
у Дечијој болници у Лос Анђелес, фебруара 
1967. године. Он је оболео од шарлаха и затим 
гломерулонефритиса због чега су бубрези престали 
са радом. Бубрег је донирао његов отац  Томас. Сада, 
50 година од трансплантације, трансплантирани 
бубрег и даље ради. Трансплантацију је радио 
доктор Ричард Фајн (Richard Fine).

Шестогодишњи Томи Хоаг (Thomas Hoag)

На слици десно Richard Fine, у средини Thomas 
Hoag, а лево је болесница Gemma LaFontant (14) са 
трансплантираним бубрегом.

30. августа 1967. године је Тед Ломбард (Ted Lom-
bard) донирао бубрег својој ћерки, Денис (Denice). 
У време трансплантације Денис је имала 13 година. 
Њена идентична близнакиња Дајана је умрла са 7 
година због болести бубрега. 

Сада, 50 година касније, и отац и ћерка се осећају 
добро, бубрези и даље функционишу.

Денис је у болници била 21 дан, има велики ожиљак.  
Данас су ожиљци значајно мањи. Водила је врло 
активан живот, путовала је много. Возила је бицикл, 
скијала. Њен отац је жив и нема никавих проблема. 
са функцијом бубрега

Денис са мајком и оцем 50 година након успешне 
трансплантације бубрега

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Немамо податке о најдужој функцији бубрега након 
трансплантације у Србији. Молимо све који имају 
податке о томе да се јаве.
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Јачање политичког учешћа особа са 
инвалидитетом у Србији 

У хотелу Hyatt Рegency дана 15.3.2017. године је 
одржана национална конференција  „Јачање поли-
тичког учешћа особа са инвалидитетом у Србији“

Циљеви конференције су били да:

1. Упознамо све најважније заинтересоване стране 
са постигнућима пројекта „Јачање политичког 
учешћа особа са инвалидитетом у Србији“, успесима 
и наученим лекцијама,

2. Допринесемо јачању посвећености заинтересо-
ваних доносиоца одлука у пружању подршке већем 
политичком учешћу особа са инвалидитетом на 
свим нивоима,

3. Отворимо дијалог о улогама заинтересованих 
актера у овом процесу и механизмима њихове 
хоризонталне и вертикалне сарадње на различитим 
нивоима.

На конференцији су говорили:

Отклањање препрека политичком учешћу особа 
са инвалидитетом у сарадњи са организацијама 
особа са инвалидитетом, говорила је Маја Гојковић, 
Председница Народне Скупштине РС и претходна 
председница неформалне парламентарне Радне 
групе за оснаживање особа са инвалидитетом у 
политици

Политичко учешће особа са инвалидитетом у Србији 
– коме је то потребно и зашто? Где смо данас? Како 
ћемо знати да смо успели? - говорила је Гордана 
Рајков, директорка пројекта

Промена система и одрживост промена -говорила 
је  Ана Брнабић, министарка за државну управу и 
локалну самоуправу

Став Владе Сједињених Америчких Држава о 
политичком учешћу особа са инвалидитетом и 
зашто подржавамо политичко учешће особа са 
инвалидитетом у Србији - говорио је Кајл Скот, 
Амбасадор Сједињених Америчких Држава у Србији

Фокус на способностима и уклањање препрека: 
Сарадња Републичке изборне комисије и пројекта 
„Јачање политичког учешћа особа са инвалидитетом 

у Србији“ - говорио је Владимир Димитријевић, 
председник Републичке изборне комисије

Проблеми у остваривању једнакости захтевају зајед-
ничку акцију - говорила је Бранкица Јанковић, 
Повереница за заштиту равноправности

Политичко учешће жена са инвалидитетом - 
говорила је  Милана Рикановић, Шефица канце-
ларије UN Women у Србији.

Наш Савез је активно представљао председник 
Савеза прим др Љубинко Тодоровић, који је говорио 
о мотивацији инвалида и политичара за решавање 
проблема.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Састанак код Повереника за заштиту 
равноправности

Покушавамо да нам живот и лечење буду бољи.
Обратили смо се и Поверенику за заштиту равно-
правности.

Дана 30.3.2017. у 11:00  сати примила нас је Бранкица 
Јанковић, повереница за заштиту равноправности, 
са сарадницима. Савез су представљали председник 
прим др Љубинко Тодоровић и координатор Татјана 
Стојановић, дипл. правник.

Договорили смо да нам помогну у решавању три 
проблема: 1. измени правилника за дијализу, са 
жељом да се правилник измени и побољша, 2. 
да коначно почне да ради Центра за дијализу у 
Врњачкој бањи и 3. склапању билатералних уговора 
између Србије и суседних земаља о могућности 
хемодијализе.
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МИ СМО ПОБЕДИЛЕ

ДР АНА ЧОПОРДА ПРВА ЖЕНА У СРБИЈИ КОЈА 
ЈЕ ВАНТЕЛЕСНОМ ОПЛОДЊОМ УЗ ДИЈАЛИЗУ 
ДОБИЛА ДУГО ЖЕЉЕНУ БЕБУ

Свака жена у неком тренутку свог живота жели 
да се оствари у улози мајке. Међутим, једног дана 
пре три године на једном од дежурстава осетила 
сам малаксалост, било ми је лоше. Урадила сам 
потребне анализе и лекари су ми наговестили да ћу 
ускоро морати на дијализу. То је био шок како за 
мене, тако и за моје најмилије. Прво питање које сам 
поставила својим колегама је да ли ћу моћи да имам 
потомство? Одговори су увек били: врло тешко пре 
дијализе на дијализи скоро немогуће. Када једној 
младој жени до јуче пуног здравља, саопштите да 
„осим“ новонасталог здравственог проблема готово 
сигурно неће моћи да има деце, само мислите да је 
најбоље да сањате и да се брзо пробудите  из ружног 
сна. Али нисам изгубила веру, као лекар веровала 
сам да постоји начин за решење мог проблема. 
Месеце сам проводила на интернету ишчитавајући 
многобројне научне радове, студије и искуства оних 
који су се сусрели са сличним проблемом. Убрзо 
сам схватила да су чуда могућа, да могу да постанем 
мајка али уз много стрпљења и срећних околности.

ДИЈАЛИЗА НИЈЕ СПРЕЧИЛА МОЈУ ЖЕЉУ ДА 
ПОСТАНЕМ МАЈКА

Kако природним путем нисмо успели, мој супруг 
и ја смо се одлучили на ИВФ процедуру у Атини. 
Желели смо и журили да све завршимо пре почетка 
моје дијализе. али трка са временом никад није 
лака. На дијализу сам кренула, а трудноћа се није 
десила. Прва два месеца сам на дијализи била у 
болници у којој радим. Сећам се. једном је дошао 
доктор и рекао ми како на основу мог тренутног 
крвног притиска морам да пијем антихипертензив. 
Одговорила сам му да због процеса вантелесне 
оплодње не могу да га узимам. Насмејао се а затим 
се окренуо ка осталим пацијентима и са неверицом 

питао „Да ли сте чули?“ Сада сам јако срећна што је 
то урадио. Тај доктор ми је помогао. И многи после 
њега који такође нису веровали у моју мисију били 
су мој ветар у леђа да истрајем и да се борим за 
своје снове. 

Ишла сам редовно на посао, нормално радила, 
излазила, путовала, бавила се спортом. Нисам 
дозволила да ме ништа спута да водим нормалан 
живот. Након пет месеци од почетка дијализе ство-
рили су се услови за први покушај вантелесне 
оплодње. Први пут није успело. Три месеца касније 
друга вантелесна оплодња, и она није успела. 
Мој супруг и ја нисмо то доживљавали као пораз, 
напротив прећутно смо веровали да ћемо успети 
и нисмо одустајали. Након осам месеци од другог  
покушаја уследио је и трећи, опет у Атини. Овог пута 
био је само ембриотрансфер из претходног  пута 
замрзнутих ембриона. Нисам лежала и мировала, 
радила сам нормално. Само сам веровала. На првом 
вађењу крви показале су се позитивне вредности. 
При следећем налазу,  након неколико дана, вред-
ности су биле удвостручене. Нашој срећи није било 
краја.

ТРУДНА САМ, ЛЕКАРИ ЗАБРИНУТИ, А ЈА ПРЕ-
СРЕЋНА.

Онда је уследио први ултразвук и потврда трудноће. 
Сада. када би се већина жена опустила и уживала 
у својој трудноћи  за мене почиње мој нови живот, 
борба и све оно кроз шта ћу проћи. Како би моје 
тело могло да обезбеди најприближнију средину за 
бебу као код здраве жене,  морала сам на дијализу 
шест пута недељно по пет сати. У томе ми је помогла 
медицинска сестра која је била уз мене сваки дан, 
као да је и она носила моје дете. Како је време 
одмицало схватила сам да ми је потребан лекар 
који има искуство у раду са оваквим пацијентима. 
Само је један доктор у целој Србији, пре десет 
година имао трудницу сличну мени. И док је већина 
доктора била против он је одмах прихватио мој 
случај и постао део тима који је одржавао  трудноћу.  
Сви лекари у тиму причали су о компликацијама, 
проблемима који могу да се јаве -међутим верујем 
да нико није могао ни да претпостави  да ће се све 
то брзо и десити. Наступају први парамедицински 
проблеми.  Како набавити додатни материјал с 
обзиром да уместо три сада спроводим пет дија-
лизних третмана.  Писали смо на многе адресе и 
на крају сам потрошни материјал добила од једне 
болеснице која је инсистирала да не објавим њено 
име и једне фармацеутске куће из Македоније који 
су правили растворе за хемодијализу по посебном 
рецепту који је мени био неопходан.

ВЕЋ НА ПОЧЕТКУ ТРУДНОЋЕ СВЕ СЕ ЗАКОМП-
ЛИКОВАЛО

Негде у трећем месецу трудноће почели су болови 
у стомаку. Рекли су да је то нормално. На контроли 
гинеколог је, када је ставио сонду на мој стомак, 
направио такав израз лица да ми се следила крв у 
жилама. Окренуо је екран и рекао „па ваши јајници 
не могу да стану у екран колики су. Морате одмах 
да останете у болници“. Тада је све почело да се 
компликује. Од мршаве грациозне  жене преко ноћи 
сам добила генерализоване едеме. Тешко сам се 
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кретала. Огромне ноге једва сам покретала, огроман 
стомак био је болан, напет и пун воде. Први пут су 
ми пунктирали стомак и извукли 3 литра течности, 
после 12 х вода се вратила, а онда опет пунктирање 
и опет 3 литра. Јајници су само још више расли и 
још више течности производили. Тада су ми ставили 
дрен. Једном када је дошла сестра како би ми 
укључила дијализу девојке са одељења су је питале 
„Извините, да ли је ова трудница имала саобраћајну  
несрећу?“. (У болници су ми омогућили да се донесе 
сва моја опрема за хемодијализу и да имам третмане  
хемодијализом у болници.) Тако сам изгледала, као 
да ме је неко у најмању руку тукао. Из стомака су 
ми висиле цевчице, дренови, завоји, газе, фластери, 
руке пуне браунила, потпуно издеформисана. 
Болови су били несносни. Нико није знао шта ми је.

Професор  који ме је водио рекао је да никад у својој 
каријери  није видео нешто слично. Како је време 
одмицало стање је било све теже. Онда су почели и 
проблеми са дисањем, ноћима нисам могла да спа-
вам. На рендгенском снимку све је било јасно. Вода 
на плућима.

САОПШТИЛИ СУ МИ ДА МОРАМ  ДА ПРЕКИНЕМ 
ТРУДНОЋУ

Прикључили су ме на апарате за дисање. Могу са-
мо да замислим како је било мојој мајци која ме је 
у свему подржавала и гледала ме како тонем све 
више због зеље да родим дете, постанем  мајка. Кон-
зилијум лекара се окупио у мојој соби како би ме 
обавестили да ћу морати да прекинем трудноћу ако 
желим да живим. Рекла сам им да сачекају још мало 
и да ћемо заједно успети и победити.

После месец и по дана пакла само један дан сам се 
пробудила и све је прошло - јајници као да никада 
нису били велики и као да никад нисам имала воду у 
телу, у плућима. Чак су ме и отпустили из болнице. 
Тада почиње период када нисам могла да спавам, 
ваљда од шока шта сам се све прегурала, доживела 
и преживела. Након месец и по дана од изласка из 
болнице, сећам се била је 24 недеља и беба је имала 
око 300 гр. први пут сам прокрварила. Задржали су 
ме у болници где сам лежала наредних месец и по 
дана.

БЕБА ЈЕ РОЂЕНА

У 32. недељи, на самом почетку осмог месеца, јед-
ног топлог августовског дана легла сам поподне да 
одморим и пробудила ме је нека топлота. Полумрак 
у соби, откривам се и схватам да лежим у локви 
крви. Скочила сам напоље, одмах сам звала у помоћ. 
Као анестезиолог никад у операционој сали нисам 
видела толико крварење. Никад. Нисам стигла ни да 
се уплашим, све се брзо одиграло. Ноа је рођена 20 
минута касније са лепом оценом. Моја беба је била 
тешка 1950 гр и 44 цм дугачка. Кажу до је одмах 
заплакала, да је имала лепу боју. После пар сати 
дошао је неонатолог да ми каже до је беба почела 
лошије да дише и да је морао да је интубира и стави 
на апарат за вештачко дисање. Е, тад сам се први пут 
стварно уплашила. Кажу људи да кад добијеш дете 
све се промени. Тад сам схватила да је мајци једино 
важно да дете буде добро, Сутрадан сам се попела 
степеницама на 4. спрат на одељење интензивне 

неге да видим своју бебу. Опет нико није веровао 
да жена после царског реза то може. Након четири 
дана изашла сам из болнице. а већ петог сам возила 
ауто. Не, ја нисам супержена, ја само нисам имала 
времена да болујем јер сам сваки дан, два пута 
дневно ишла да видим своје дете. Ујутру и увече. 
Било ми је претешко у тим ситуацијама. Стајала сам 
над инкубатором и гледала тако мало биће како се 
бори.

Моја Ноа је тог дана кад је решила да се роди заправо 
само желела мајци да помогне. Имам утисак да ми 
је моја девојчица поручила „Мајко теби хвала, а сад 
ћу даље сама да се борим“ и ја верујем да је тако и 
било. Та мрвица је била екстубирана пет дана након 
рођења и још двадесет дана била је у инкубатору. а 
онда након 25. дана довели смо је нашој кући.

МИ СМО ПОБЕДИЛЕ

Ноа је сада лепа, велика и здрава беба. Добро нап-
редује. Волимо се, смејемо, играмо, спавамо и рас-
темо заједно. Није се родила само она, са њом сам 
се родила и ја.

Ја сам поносна ма|ка и знам да је Ноа поносна на 
своју мајку. Она је доказ да ништа није немогуће, 
да чуда постоје, а ја сам прва жена у Србији која је 
на третману хемодијализом из вантелесне оплодње 
донела на свет дете. Она је од леда (замрзнут ем-
брион) постала Ватра (рођена је августа у знаку 
лава). Сваког дана сам јој говорила „морамо да по-
бедимо, морамо да победимо“ и ми смо победиле! 
Зато верујте у снове, они се увек остварују само 
треба довољно да желите.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Текст и фотографија су преузети из часописа Дожи-
вети100 број од фебурара 2017, делимично измењен, 
уз дозволу др Ане Чопорда.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

РФЗО није одобрио додатни материјал за дија-
лизе које су биле неопходне због трудноће јер так-
ва могућност није предвиђена у Правилнику. Пок-
ренули смо иницијативу за измену правилника. Ту 
нашу иницијативу је подржала и заштитница рав-
ноправности Бранкица Станковић. Неопходне су и 
друге промене у Правилнику.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Трудноћа која се заврши порођајем је изузетно ретка 
код жена на третману дијализом. У Србији је Маја 
Ђуровић успела да одржи трудноћу 2005. године. Тада 
је имала 30 година, а на дијализи је била пет година пре 
трудноће. Фирма Телеком јој је омогућила да набави 
опрему и почне са кућном хемодијализом.  Месец дана 
након преласка на кућну хемодијализу је  затруднела. 
Царским резом у 32. недељи трудноће је добила 
сина тешког 1900 грама. На дијализи у центрима 
за хемодијализу није могуће одржати трудноћу до 
краја. Да би се трудноћа изнела неопходна су 5 или 6 
третмана хемодијализом недељно.
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ОКРУГЛИ СТО 

КАКО ДО БОЉЕ ДИЈАЛИЗЕ?

У Дому омладине Београда, 28. мај 2017. године 
са почетком у 14:00 сати, Савез је организовао 
округли сто на тему: «Како до боље дијализе?» 
Учествовали су: асист др сци Тамара Јемцов и др 
Родољуб Марковић из КБЦ Земун, асис др Воин 
Брковић из КЦ Србије, др Петар Ђурић из КБЦ Звездара 
и прим др Љубинко Тодоровић, председник Савеза. 
Дошли су наше колеге из Косовске Митровице, 
Пријепоља, Ужица, Крушевца, Бора, Јагодине, 
Лознице, Шапца, Сремске Митровице, из КЦ Ср-
бије, КБЦ Звездара, КБЦ Земун, ВМА, Удружења 
бубрежних инвалида на кућној дијализи. Подржали 
су нас и из Актива жена Војводине (СПС). 
Салу нам је обезбедио Дом омладине Београд пос-
редством Гордане Тодић, председнице удружења у 
КБЦ Звездара.

У дискусији су учествовали Снежана Вукотић (кућ-
на хемодијализа), Драгиша Васић (Крушевац), Је-
лена Јовановић (Шабац), Милош Копривица (КЦ 
Србије), Лука Кркљеш (ВМА), Мирослав Иванчевић 
(ВМА), Звонко Петровић (кућна хемодијализа) и 
други. Закључак је да је неопходно наставити са ак-
тивностима с тим да састанци буду посвећени само 
једној теми.
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ХЕМОДИЈАЛИЗА У ПРИЈЕПОЉУ

Одсек за хемодијализу у Пријепољу је почео са радом 
03.12.1983. г, до тада су се пацијенти дијализирали 
у ОБ Ужице која је удаљена око 100 км. На почетку 
рада имали смо 2 пацијента из Пријепоља, 4 апарата 
(Travenol), 2 сестре. Главна сестра: Стана Брашанац, 
лекар др Фарук Тасо-уролог. На почетку рада имали 
смо само омекшиваче воде (Culligan), реверзна 
осмоза монтирана је 2004. г (Culligan).

Од 1983-1988. г немамо податке о броју извршених 
ХД, а 1988. обављено је укупно 2216  хд, и број 
дијализа прогресивно расте, тако да смо 1992 
имали 4148 дијализа, 2006г-4305 дијализа а 2016г.-
5119 дијализа. У Пријепољу су се дијализирали 
болесници из Сјенице, Прибоја, Нове Вароши, 
Пљеваља. У јуну 1992. прихватили смо 10 расељених 
лица са територије Босне и Херцеговине. 1993. се 
отвара хемодијализа у Пљевљима и 19 пацијената са 
територије те општине одлазе.

У априлу 2007. дијализа је пресељена у нове про-
сторије у приземљу, које су рађене наменски за 
разлику од старих просторија које су биле спратне, 
руиниране, нефункционалне. 2009г. отворена је 
дијализа у Сјеници а 2014. г.у Прибоју. Са отварањем 
нових дијализних центара и одласком болесника 
са територије Прибоја, Сјенице не смањује се број 
болесника у нашем центру тако да смо по одласку 
пацијената из Прибоја имали 27 болесника, а данас 
се код нас дијализира 33 болесника.

Имамо 15 дијализних места, од апарата за 
бикарбонатну дијализу, ХДФ : Fressenius, 
Инова, Гамбро, радимо у две смене. У одсеку за 
хемодијализу тренутно раде: 1 лекар, нефролог (др 

Биљана Гојаковић од 2008г .), 7 сестара-техничара,1 
електоничар, 2 спремацице. Имамо проблем због 
малог броја сестара, које одлазе у пензију, замене 
на њихово место не добијамо, а обим посла се 
повећава. У нашем центру се дијализирају пацијенти 
из Пријепоља и Нове Вароши. Због близине 
туристичких центара: Златибор, Златар, веома 
често примамо болеснике из других центара који 
су на одмору у околним туристичким центрима. 
Дужина дијализирања болесника је од 1-20 година. 
Просечна старост болесника је: 59,5 година.

На CAPD је 5 пацијента који се контролишу на 
нефрологији ОБ Ужице.

Имамо за сада 3 пацијента који су обавили 
комплетну претрансплантациону припрему, налазе 
се на Листи чекања за трансплантацију бубрега , и 
још два пацијента којима смо започели припрему. 
Обављена је у задњих десет година једна кадаверична 
трансплантација 2009 г.

Од 2016. г председник Удружења дијализираних, 
трансплантираних бубрежних болесника –инвалида 
ЗЦ Ужице ОБ Пријепоље је Фетаховић Сафет, 
који је максимално укључен заједно са особљем 
хемодијализе у решавању проблема болесника, у 
њиховој едукацији. У новембру 2016. организовао 
је трибину на тему  „Трансплантација бубрега и 
предтрансплантациона припрема“  када је гостовао 
пук. мр сц мед Невен Вавић. За квалитетан рад на 
хемодијализи неопходна је сарадња свих учесника у 
њој: лекара, сестара, пацијената.

Међу 36 пацијената колико их је тренутно на ди-
јализи у пријепољском Центру је и Сафет Фета-
ховић, пензионисани полицајац. У акцију коју је 
пре неколико месеци покренуо као председник 
Удружења бубрежних и дијализираних болесника 
у Пријепољу, укључило се 14 предузећа. Средства 
од око 150 хиљада динара усмерена су у адаптацију 
просторија и реконструкцију мокрог чвора.
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УДРУЖЕЊЕ У ЗАЈЕЧАРУ

Дана 26.3.2017. године у Зајечару је основано Удру-
жење бубрежних болесника општина Зајечар и 
Бољевац. Адреса је: Зајечар, улица Расадничка бб 
(одељење нефрологије). Скупштином је председавао 
Мирољуб Марковић, а за председника је изабран 
Александар Николић (1953).  

На оснивачкој скупштини удружења су 
биле и главне сестре Здравственог центра 
и Одељења нефрологије и председник и 
координатор Савеза, прим др Љубинко 
Тодоровић и Татјана Стојановић.

Све фотографије: Александар 
Стојановић, Никон Д3300, 18-55
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ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ У 
КРУШЕВЦУ

У сали Опште болнице у Крушевцу је 12.12.2016. 
године уз присуство председника и координаторке 
Савеза формирано Удружење бубрежних инвалида 
“Male renibus” – Крушевац. Адреса је Крушевац, Ко-
совска 16, а председник Драгиша Васић. 

ФОРМИРАНО УДРУЖЕЊЕ НА ВМА

Дана 30.3.2017 основано је Удружење дијализних 
пацијената војно медицинске академије. Адреса 
је Београд-Нови Београд, Народних Хероја 63, а 
председник Мирослав Иванчевић.

УДРУЖЕЊЕ СА ЗВЕЗДАРЕ 
ОБЕЛЕЖИЛО СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА

Удружење дијализираних, трансплантираних и хро-
ничних бубрежних болесника клиничког болничког 
центра Звездара је поводом светског дана бубрега 
дана 9. марта 2017. године организовало промоцију 
испред скупштине општина Звездара. Дељени су 

флајери које је ту прилику штампао Савез. 

Удружење на Звездари је знатно активније од када 
је изабрано ново руководтво удружења. Активно 
учествују у свима активностима Савеза.

ПСИХОЛОШКА ПОДРШКА

Савез уз подршку Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања организује 
психолошку подршку за наше пацијенте. Лицен-
цирани психотерапеут Србијанка Андрејић ради у 
Београду, Крагујевцу, Нишу, Смедеревској Паланци, 
Свилајнцу, Бору итд.

Молимо сва заинтересована удружења да се јаве,  не-
опходно је обезбеде простор, а Савез ће покушати да 
обезбеди психолошку подршку. Већина болесника 
је депресивна и има друге проблеме и психолошка 
подршка је веома значајна, па им је психолошка 
подршка значајна.
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САСТАНАК ДВА САВЕЗА

На иницијативу Новице Јанковића, председника 
Извршног одбора  Савеза организација бубрежних 
инвалида Републике Србије дана 24. децембра 2016. 
године је у просторијама Савеза на Новом Београду, 
Гандијева 89, организован састанак. Учествовали су 
прим др Љубинко Тодоровић, председник Савеза 
организација бубрежних инвалида РС, Новица Јан-
ковић, председник Извршног одбора  Савеза орга-
низација бубрежних инвалида Републике Србије, 
Зоран Мишковић, председник Савеза бубрежних 
инвалида Војводине и Радослав Јовичић, секретар 
Савеза бубрежних инвалида Војводине. Била је 
присутна и координатор Савеза Татјана Стојановић.

 

Разговарало се о даљој сарадњи два савеза. Пред-
ставници Савеза бубрежних инвалида Војводине 
су изнели став да су два савеза потпуно независна 
правна лица и да као таква треба да сарађују, и да 
Савез бубрежних инвалида Војводине неће ви-
ше бити у саставу Савеза организација бубрежних 
инвалида Републике Србије.

Удружења из Војводине су била активни оснивачи 
Савеза организација бубрежних инвалида Републике 

Србије и годинама су активно учествовала у раду.

Зоран Мишковић је информисао да је Извршни од-
бор Савеза бубрежних инвалида Војводине донео 
одлуку да два Савеза делују као два независна 
правна лица. Прим др Тодоровић је констатовао 
да у статуту Савеза бубрежних инвалида Војводине 
пише да су они чланови Савеза Србије и да Извршни 
одбор не може да то измени. Зоран Мишковић 
нас је информисао да ће скупштина Савеза Вој-
водине усвојити такву одлуку и да ће нам то до-
ставити писмено. Они из Војводине неће више уче-
ствовати у раду Савеза организација бубрежних 
инвалида Републике Србије. Предложиће договор 
о заједничком наступању по важним питањима. 
Новица јанковић мисли да и даље треба да наставимо 
као и до сада.

Савез организација бубрежних инвалида Републике 
Србије је уплаћивао део средстава за часопис НЕ-
ФРО. Зоран Мишковић се изјаснио да то не треба 
даље да се ради.
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Подршка деци и адолесцентима на 
дијализи - удружење „Све за осмех“

Суочени са проблемима који се не могу решити 
сами од себе, група родитеља која је свакодневно 
доводила децу на хемодијализу основала је удру-
жење. Названо је „Све за осмех“ јер су осмех и лепа 
реч лековити у тешким тренуцима којих је много у 
њиховим животима.  

Терминална фаза бубрежне болести код деце млађе 
од 15 година није уобичајена. Заступљена је у врло 
малом проценту у односу на одрасле пацијенте. Па 
ипак, у сваком тренутку њих 15-торо се дијализира 
на одељењу дечије хемодијализе Универзитетске 
дечје клинике у Тиршовој улици у Београду. За све 
њих трансплантација је једина могућност да до-
стојанствено одрасту и постану људи.

Фото Бранислава Тодоровић

За дете бити на дијализи значи зависити од машине 
за вештачко чишћење крви  4 сата, 3 до 4 пута не-
дељно. То подразумева физичко одвајање од по-
родице и вршњака. Развојних тешкоћа је много, а 
најчешће су академско кашњење и успорен раст.  

Настанак болести, период прилагођавања на њу 
и процес лечења и терапије су догађаји великог 
стреса. Болесна деца и мајке као пратиоци живе  
изоловано од остатка породице јер је Универзитетска 
дечја клиника  једини специјализовани центар за 
дијализу деце у  региону. Дуги боравци у болници, 
читав низ болних испитивања и операција, дијализа, 
стрес изазван чекањем на трансплантацију, затим 
када деца добију здрав бубрег забринутост колико 
ће дуго трајати,…. трајно утичу на односе унутар 
породица болесног детета. Болест негативно утиче 
и на економски статус породице јер само један 
члан може да привређује. Није реткост да се под 
притиском болести ове породице распадну и да  
мајка која је неговатељ и пратилац постане једини 
хранилац.  

Породицама деце бубрежних болесника је најтеже 
да прихвате чињеницу да је хронична бубрежна 
слабост  доживотно стање. “Све за осмех” кроз 
различите активности помаже породицама да 
постану активни учесници у процесу лечења. За 
рад су ангажовани искусни чланови - волонтери 
који су доступни 24 сата да би интервенисали у 
кризи и пружили помоћ онда када је то неопходно. 
Удружење сарађује са институцијама и посредује 
приликом остваривања појединачних права из до-
мена здравствене и социјалне заштите, организује 

едукације у вези болести, бесплатне курсеве, радио-
нице, излете, дружења…. Ангажују се стручна лица 
за помоћ у појединим сегментима болести. Обзиром 
да је трансплантација бубрега исходиште за сву децу 
на дијализи чланови удружења активно учествују у 
промоцији пресађивања и завештања органа. 

Дијализа је за децу ригидан третман који ограничава 
њихову аутономију и отвореност према свету. Због 
тога велику пажњу усмеравамо њиховим потребама. 
Тренутно су то рехабилитација и лекови који нису 
на позитивној листи РФЗО.  Живот деце на дијализи 
је једноличан, своди се на путовање на дијализу 
и повратак кући. За породице деце на дијаллизи 
удружење једном годишње орагнизује викенд на 
изабраној дестинацији, посете биоскопским и 
позоришним представама, музејима и међусобна 
једнодневна дружења. Нажалост, за децу у Србији 
која су у терминалној фази бубрежне болести нису 
доступни сви лекови и суплементи неопходни за 
њихово лечење. Родитељи се стално сусрећу са 
несташицама лекова, принуђени да у тешкој еко-
номској ситуацији бирају између куповине хране и 
лекова. 

 „Све за осмех“ је члан Савеза организација бубреж-
них инвалида Републике Србије (СОБИРС) и сарађује 
са сродним удружењима из земље и иностранства. 
Чланови удружења успешно учествују у домаћим 
и међународним скуповима нефролошких паци-
јената. То су спортско-едукативна окупљања на 
којима се пацијенти друже и размењују искуства. 
У марту 2015. године  Удружење деце бубрежних 
болесника и трансполантираних особа “Све за 
осмех” организовало је Прве међународне спортске 
сусрете дијализираних и трансплантираних пације-
ната у Србији. Које су имале интернационалан 
карактер. Учествовала су удружења из Србије, 
бивших СФРЈ република, Румуније и Бугарске. Тада 
је покренута иницијатива да се оформи “Мрежа 
трансплантираних Југоисточне Европе” чији је 
циљ да се на основу узајамне подршке побољша 
превенција болести, повећа број трансплантација и 
утиче на побољшање регулативе у свакој од земаља 
чланица.

Међународни сусрети дијализираних и 
трансплантираних пацијената, Златибор 2016.

Удружење има сајт и Фејсбук страницу која служи 
за свакодневну комуникацију међу члановима и 
осталим пријатељима удружења.

Београд, 16.6.2017. 

Бранислава Даниловић 
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ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА – СТРУГА

У Струги је изграђен завод за нефрологију са идејом 
да ту долазе болесници из целе СФРЈ по 21 дан у 
току једне године. То је била прилика да болесници 
о трошку фонда оду на неку врсту годишњег одмора.

Сада само болесници из Македоније могу да бораве 
месец дана у току једне године, а остали могу да до-
ђу уз услове које им прописује њихов фонд. 

Испред сале за дијализу. Језеро се веиди у одсјају стак-
ла сале за дијализу.

Имају 67 места за хемдодијализу, већином у главној 
згради, а 11 је у сали за дијализу из које се гледа 
на Охридско језеро. Док сте на дијализи гледате ла-
будове на језеру.

Директор Завода за нефрологију Струга др Асим 
Муса

Долазе им пацијенти из свих околних земања, укљу-
чујући и Србију. Особље је изузетно љубазно.

Др Љубинко Трпеновски (1952-2017)

Осим дијализе завод има и одељења нефрологије и 
урологије, операционе сале у којима раде операције 
АВ фистула.

На жалост по правилнику фонда у Македонији не 
постоји хемодијафилтрација (ХДФ). У Заводу су 
планирали да пацијентима који долазе из других зе-
маља омогуће и ХДФ.
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Мајстор Милча брине да сви апарати и сва опрема 
функционише беспрекорно

Генерације памте и легендарног Косту који је доче-
кивао и водио бригу о пацијентима.

Скупштина Савеза

Дана 2.7.2017. године у хотелу Колиба у Грзи код 
Параћина је одржана скупштина Савеза.

Скупштину је отворио председник Савеза прим 
др Љубинко Тодоровић. Констатовано је да су 
присутни делегати из Крагујевца (Раде Павловић), 
Бора (Игор Петровић), Врања (Станојевић Јован), 
Лесковца (Јанковић Новица), Све за осмех – Београд 
(Даниловић Бранислава), Смедеревске Паланке 
(Николић Јасмина), Шапца (Николић Славко), КБЦ 
Звездара (Тодић Гордана) и Удружења инвалида на 
кућној дијализи – Београд (Шутаковић Јован) и да 
постоји довољна већина за одлучивање.

Примљено је 7 нових удружења и у даљем раду уче-
ствују њихови делегати. Након гласања већином 
гласова је примљено и удружење Пантрасплант из 
Новог Сада.

У даљем раду су учествовали и делегати из Свилајнца 
(Марковић Домица), Књажевца (Павловић Мио-
драг), Крушевца (Васић Драгиша), Зајечара (Нико-
лић Александар), Косовске Каменице (Крстић 
Мишко), Куршумлије (Видојковић Душан), Ужица 
(Туба Мирко) и удружења Пантрансплант (Дивјак 
Маринко).

Изабран је председавајући скупштине Раде Павло-
вић који је даље председавао скупштином.
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Све одлуке су донете једногласно или ређе великом 
већином.

Усвојен је записник са претходне скупштине без 
примедби.

Председник Савеза је појаснио неке делове извеш-
таја о раду између две скупштине и тај извештај је 
усвојен.

Гордана Тодић је изнела свој став да се о финан-
сијском извештају треба да одлучује пре него 
што буде упуће Агенцији за привредне регистре. 
Председник Савеза је образложио финансијски 
извештај и исти је усвојен.

Усвојено се да због неактивнисти три члана Изв-
ршног одбора из Новог сада, Суботице и Сремске 
Митровице не буду више чланови ИО. Удружење 
из Јагодине је брисано из регистра па је усвојено 
да се измени статут и да Извршни одбор има само 
7 чланова. Уместо Слободана Дејића нови члан ИО 
је нови председник удружења у Нишу Александар 
Давидовић. У току је избор новог председника удру-
жења у Смедеревској Паланци па ће они накнадно 
делегирати свог представника у Извршни обор.

Сви чланови надзорног одбора су дали оставке и од-
бор се није састајао дуже од годину дана. Изабран 
је нови надзорни одбор: Снежана Живковић, Жика 
Срећковић и Славко Николић.

Усвојен је и план рада Савеза уз детаљније  образло-
жење председника Савеза.

Савез је до сада био придружен члан Националне 
организације особа са инвалидитетом (НООИС). 
Много ћемо лакше и ефикасније остваривати своја 
права заједно са НООИС-ом те је донета одлука да 
будемо редовни члан.

Велика већина присутних се посебно залагала да 
савез уради све што је могуће како би центар за 
хемодијализу у Врњачкој бањи што пре почео да 
ради.

Све активности Савеза (часопис, трибине, предава-
ња, округли сто, психолошка подршка) су утицале 
да пацијенти виде све предности организовања и у 
периоду између две скупштине (година дана) осно-
вано је 8 нових удружења, а у току је оснивање још 
два удружења.

Трошкови превоза на скупштину су знатно мањи (2 
до 3 пута) јер је од Ниша, Куршумлије, Књажевца, 
Зајечара, Бора и других места три пута краће него 
до Београда. Трошкови ресторана су 2 до 3 пута 
мањи од цена у Београду.

Гордана Тодић (делегат из КБЦ Звездара) је рекла 
да можемо да користимо сале у Дому омладине 
Београд и у згради Скупштине општине Звездара без 
плаћања.
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УДРУЖЕЊЕ У БОРУ

Удружење бубрежних болесника на дијализи у 
Бору организује серију предавања у Народној 
библиотеци у Бору. Сваког месеца је и психолошка 
подршка па-цијентима коју води др Катарина 
Димитријевић.  Предавања и психолошку подршку 
су уз подршку Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања. За пацијенте и особље 
се организују и излети и рекреативна окупљања.

Дана 18.2.2017. године су пацијенти и особље на ди-
јализи у Бору провели врло пријатно вече уз дру-
жење, музику, у ресторану на аутобуској станици у 
Бору. То је вишегодишња традиција.
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Фотографија горе: Изузетно корисно предавање у Народној библиотеци у Бору 18.6.2017. Предавач је 
била ВМС Данијела Бузејић.

Фотографија доле: Излет у Манастир Покрова Пресвете Богородице Ђунис. То је један од 
најпопуларнијих манасира. На дан њихове славе манастир посети 40 000 особа.

Фотографија лево: Излет у манастир Светог Романа. Свети Роман је дошао 888. године, знатно пре 
Немањића, и то је најстарији манастир  на територији Србије. Манастир је више пута рушен и поново 
грађен. У дворишту манастира је био сахрањен пуковник Рајевски по коме је Лав Толстој изградио лик 
Вронског у роману Ана Карењина.
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УДРУЖЕЊА БУБРЕЖНИХ 
ИНВАЛИДА

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВА-
ЛИДА НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ – БЕОГРАД, Београд, 
Александар Тубић 

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ-БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ШУМАДИЈСКОГ 
ОКРУГА - УДТБИШО, Крагујевац,  Владимира Роло-
вића 17/бб, Раде Павловић 

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВА-
ЛИДА НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ РЕПУБЛИКЕ СРБИ-
ЈЕ – РЕНАЛИС, Звонко Петровић 

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА "ПОДРИЊЕ", 
Лозница, Раденко Лукић

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА НА ДИ-
ЈАЛИЗИ У БОРУ - "БОР-ДИЈАЛИЗА", Бор, Др Ми-
шовића 1, Љубинко Тодоровић 

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВРАЊЕ, Врање, 
Пане Ђукића бб

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА 
"НАИСУС", Ниш – Медиана, Зорана Ђинђића 48, 
Александар Давидовић

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА – ЛЕСКО-
ВАЦ, Лесковац, Јужноморавских Бригада бб, Но-
вица Јанковић 

УДРУЖЕЊЕ ДЕЦЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И 
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ ОСОБА-СВЕ ЗА ОСМЕХ, 
Београд-Вождовац, Устаничка 64, Јелена Алавања, 
Бранислава Даниловић 

МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ 
ИНВАЛИДА И БОЛЕСНИКА СМЕДЕРЕВСКЕ ПА-
ЛАНКЕ И ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ – KIDNEY, Смедеревска 
Паланка, Шулејићева 57
 
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ И БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА "ЧИВИЈА" 
– ШАБАЦ, Шабац, Мите Поповића 20, Славко 
Николић 

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ И БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА ТОПЛИЦЕ-
ПРОКУПЉЕ, Прокупље, Нехруова 1, Милан Крстић

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ,  ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА - ИНВАЛИДА 
ПРИЈЕПОЉЕ, Пријепоље, Лоле Рибара бб, Сафет 
Фетаховић

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ И ХРОНИЧНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА 
КБЦ "ЗВЕЗДАРА", Београд-Звездара,  Брсјачка 23а, 
Гордана Тодић  

УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА СРБИЈЕ НА КУЋНОЈ ДИ-
ЈАЛИЗИ, Београд-Нови Београд; Веселин Тошић

Удружење дијализираних и трансплантираних 
бубрежних болесника општине Свилајнац, Свилај-
нац,  Светог Саве 7, Домица Марковић

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ И ХРОНИЧНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА 
ТИМОК РЕНАЛИС КЊАЖЕВАЦ, Књажевац, Змај 
Јове Јовановића 64, Миодраг Павловић

Удружење дијализних и трансплантираних пације-
ната западне Србије, Ужице, Сланушка 1/7, Зоран 
Ђоковић
 
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА “КОСАНИЦА”, 
Куршумлија, Шеснаести Фебруар  84, Душан Видој-
ковић

Удружење бубрежних инвалида “Male renibus” - 
Крушевац, Косовска 16, Драгиша Васић

Удружење бубрежних болесника општина Зајечар 
и Бољевац, Зајечар, улица Расадничка бб (одељење 
нефрологије), Александар Николић

Удружење бубрежних инвалида косовско-поморав-
ског округа Ранилуг - Косовска Каменица, 38267 
Глоговце, Косовска Каменица, Мишко Крстић

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗНИХ ПАЦИЈЕНАТА ВОЈНО 
МЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ, Нови Београд, Народ-
них Хероја 63, Мирослав Иванчевић

ВОЈВОДИНА
САВЕЗ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ, Но-
ви Сад, Булевар Ослобођења 6-8, Зоран Мишковић 

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

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

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ 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 ПА-
ЛАНКА, Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 43, Нада 
Лајић  

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ЗРЕЊАНИН, 
Зрењанин, Лозничка 24а, Светлана Мирков 

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА НА ХЕМО-
ДИЈАЛИЗИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ, Бечеј, Милоша Бу-
гарског 41, Имре Харци 

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА СОМБОР
Сомбор, Војвођанска 75, Станко Човић 


