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Драги пријатељи,

Драго ми је да ове године имамо знатно већи број 
трансплантација бубрега и свих органа. Прошле, 
2106. године смо имали 21 трансплантацију бубрега 
а ове године до сада 48. На жалост иако је то знатно 
повећање то је и даље недовољно. Неопходно је да 
посвећујемо већу пажњу трансплантацији бубрега и 
од живих донора.

Ми као савез постајемо све видљивији. Укључили 
смо се и у Фестивал здравља и наш наступ је био 
добро посећен и оцењен. Такође смо све присутнији у 
медијима.

И даље се формирају нова удружења и отварају нови 
центри за хемодијализу. Формирано је удружење у 
КБЦ Земун, а у току су формирања и у другим ус-
тановама. Нисмо успели да почне са радом центар 
за хемодијализу у Специјалној болници за интерне 
болести у Врњачкој бањи. У Лебану је завршен нови 
центар за хемодијализу. Очекује се да почне са радом. 
Такође се надамо да ускоро почети са радом центри 
за хемодијализу у Књажевцу и Ивањици.

Врло се много рекламира употреба магнезијума, а 
о томе се врло мало зна. Зато доносимо текст на 
ту тему. Имамо и текст о проблемима са пара-
штитастом жлездом. О трансплантацији пише 
пук проф др око Максић. За наредни број планирамо 
текстове о одређивању суве тежине и о сврабу. Јавите 
нам које вас теме интересују.

Појавио се и српски превод књиге „Сачувајте своје 
бубреге“. Књига је преведена на 32 језика. Ми објав-
љујемо један мали део из те књиге. Сада је могуће 
само електронски читати књигу. Можете је наћи на: 
www.KidneyEducation.com. Надам се да ће се појавити 
и штампано издање јер многи пацијенти не користе 
интернет.

Ту су и приче наших пацијената, које су најчитанији 
део часописа. Верујем да искуства пацијената пома-
жу другима који крећу истим путем.

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 организујемо заједничке активности. 
Трудимо се да боље информишемо све пацијенте, да 
им пружимо психолошку подршку, да побољшамо 
третман у свим центрима за хемодијализу.

Завод за јавно здравље у Београду („Градски завод”) 
је почео да ради контролу воде како сми ми писали 
у броју 2. Остали заводи чекају да им нефролози то 
траже. На жалост велика већина надлежних се не 
интересује за квалитет воде за хемодијализу.

Све најбоље!

Прим др Љубинко Тодоровић

САЧУВАЈТЕ СВОЈЕ БУБРЕГЕ

Године 2006. је индијски нефролог др Санџеј Пан-
дја (Dr Sanjay Pandya) написао књигу намењену 
пацијентима. До сада је преведена на 32 језика. На 
српски су преводили др Зоран Паунић, др Невен 
Вавић, др Зоран Петровић и др Гордана Мати-
јашевић-Цаврић.

До сада је са интернета скинута 37 милиона пута 
(сви језици). Уз дозволу др Санџеј Пандја (Dr Sanjay 
Pandya) ми ћемо објављивати одломке из књиге.

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

Нова зграда центра за хемодијализу у Лебану (пре-
узето уз дозволу са сајта ИНФО ЦЕНТАР ЈУГА.
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Магнезијум – метаболизам и значај у 
хроничној бубрежној болести

Прим. др сци. мед. Бисерка Тирменштајн Јанковић

Запослена је у Одељењу нефрологије и хемодијализе 
ЗЦ Зајечар од 1990 године. Од 2009. године обавља 
функцију шефа Одсека нефрологије и хемодијализе 
у оквиру Интернистичке службе ЗЦ „Зајечар“. 
Одбранила је магистарску и докторску тезу на 
Медицинском факултету у Београду. Од 2010. до 
2015. године била је члан управног одбора Удружења 
нефролога Србије и члан председништва Нефролошке 
секције Српског лекарског друштва. Помоћник је 
главног уредника часописа „Тимочки медицински 
гласник“ и члан научног одбора регионалног скупа 
здравствених радника Тимочке Крајине „Тимочки 
медицински дани“. 

Као четврти катјон по заступљености у људском 
организму, магнезијум (Mg++) игра важну улогу 
у бројним физиолошким процесима. Он је од 
суштинске важности за синтезу нуклеинских ки-
селина и протеина, и важан је кофактор за ши-
роки спектар ензима и транспортера. До кра-
ја деведесетих година прошлог века клиничка 
питања која се односе на поремећаје метаболизма 
магнезијума привлачила су изненађујуће мало 
пажње. Интересовање за магнезијум почело је 
евидентно да расте тек откад је откривено да овај 
катјон има важне ефекте на кардиоваскуларни 
систем. Током последње две деценије више научних 
радова је указало на повезаност кардиоваскуларних 

догађаја са уносом магнезијума и са концентрацијом 
магнезијума у серуму, а тиме и на важност маг-
незијума за кардиоваскуларно здравље. Растући ин-
терес за овај молекул довео је до нових истраживања 
и код бубрежних болесника, тако да се литература о 
улози магнезијума у хроничној бубрежној слабости 
све више увећава.

У организму одраслог, здравог човека налази се 
приближно 1000 ммол или 22-26 г магнезијума. 
Око 99% укупног телесног магнезијума се налази 
у костима (60%), мишићима (20%) и немишићним 
меким ткивима (19%). Приближно једна трећина 
магнезијума у костима је измењива, па служи 
као резервоар за одржавање физиолошког нивоа 
екстрацелуларног магнезијума. За магнезијум се 
каже да је интрацелуларни катјон, јер се 31% налази 
унутар ћелије где се његов ниво одржава унутар 
уских концентрација. Екстрацелуларни магнезијум 
чини око 1% укупног телесног магнезијума и пр-
венствено се налази у серуму.

 Дневне потребе за магнезијумом које углавном 
задовољавају нутритивне потребе одраслих особа 
зависе од старости и износе 310-320 мг за жене и 400-
420 мг за мушкарце.  По неким препорукама, ове 
потребе зависе од телесне тежине и износе 4.5 мг/кг/
дан, а повећавају се код жена у трудноћи, приликом 
дојења и у неким озбиљним болестима. Данас се 
сматра да је просечни дневни унос магнезијума 
у западним земљама мањи од препорученог и да 
значајно опада са старењем. Унос магнезијума 
зависи од концентрације магнезијума у пијаћој води 
и од састава хране. Највише магнезијума се налази 
у зеленом лиснатом поврћу као што је спанаћ и 
броколи, у житарицама, орашастим плодовима, ба-
нанама и махунаркама. Воће, месо, чоколада и риба 
садрже средње вредности, док су млечни производи 
најсиромашнији магнезијумом. 

Од укупног дневног уноса магнезијума који код 
одраслог човека износи 12 ммол или 300 мг/дан, 
апсорбује се 30-40%, углавном у танком цреву. 
Апсорпција зависи од уноса магнезијума храном: 
повећава се ако је унос нижи и смањује се ако је 
унос висок. Фактори који контролишу апсорпцију 
магнезијума нису у потпуности разјашњени, али 
према истраживањима у овом процесу учествују 
и паратхормон и витамин Д. Концентрација маг-
незијума у серуму је 0.75-0,95 ммол/л, а подељен је 
у 3 фракције: 55% се налази у јонизованом облику, 
30% је везано за протеине, док је 15% у комплексној 
вези са ањонима. Бубрези играју главну улогу у 
хомеостази магнезијума и одржавању концентрације 
магнезијума у плазми. Екскреција магнезијума 
мокраћом нормално одговара нето апсорпцији у 
цревима и износи 4  ммол или 100 мг/дан. Регулација 
серумске концентрације магнезијума углавном се 
постиже контролом реапсорпције магнезијума у 
бубрезима. Под нормалним околностима, чак 70-
80% укупног магнезијума у плазми се слободно 
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филтрира у бубрезима, а од те количине 95% се 
ресорбује дуж бубрежних каналића, тако да од 
укупне количине од 84 ммол остаје 4 ммола који се 
појављују у дефинитивној мокраћи.

Не постоји једноставан, брз и прецизан лабо-
раторијски метод за процену укупне количине 
магнезијума у телу. Процена статуса магнезијума 
је тешка јер је он најзаступљенији у ћелијама 
и костима. Најчешће коришћени и широко 
доступан метод је мерење серумске концентрације 
магнезијума, иако нивои магнезијума у серуму 
показују мало корелације са укупним телесним 
магнезијумом. Неки стручњаци сматрају да је тест 
толеранције (којим се мери магнезијум у мокраћи 
након дате инфузије раствора са магнезијумом) 
најбољи метод за процену статуса магнезијума код 
одраслих. Међутим, да би се свеобухватно проценио 
статус магнезијума, осим лабораторијских тестова 
неопходна је и клиничка процена.

Дефицит магнезијума у организму због нижег уноса 
путем хране ретко се јавља код иначе здравих људи, 
јер бубрези ограничавају излучивање овог минерала 
у мокраћи. Међутим, перманентно низак унос 
или прекомерни губици због одређених болести, 
хроничног алкохолизма, старости и/или употребе 
одређених лекова може довести до недостатка 

магнезијума. Рани знаци недостатка магнезијума 
укључују губитак апетита, мучнину, повраћање, 
умор и слабост. Када се дефицит погорша, могу 
се јавити утрнулост, подрхтавање, трзајеви и 
грчеви мишића, промене личности, абнормални 
срчани ритмови и коронарни спазми. Низак унос 
магнезијума током дужег временског периода 
повећава ризика од неких болести, као што су 
хипертензија и кардиоваскуларна болест, шећерна 
болест, остеопороза и мигрена.

Високи унос магнезијума путем хране не представља 
здравствени ризик код здравих особа, јер бубрези 
елиминишу вишак путем мокраће. Међутим, високе 
дозе магнезијума из прехрамбених суплемената 
или лекова често доводе до дијареје која може 
бити праћена мучнином и стомачним грчевима. 
Врло високе дозе лекова који садрже магнезијум, 
а користе се против затвора или за неутралисање 
вишка желудачне киселине, могу довести до 
симптома токсичности који укључују пад крвног 
притиска, мучнину, повраћање, ретенцију мокраће, 
прекид цревне пасаже, депресију и летаргију, а у 
даљем току и слабост мишића, отежано дисање, 
неправилан срчани рад и срчани застој. Ризик од 
токсичности магнезијума се повећава са оштећењем 
бубрежне функције и код старих особа, јер се у том 
случају смањује или губи способност уклањања 
вишка магнезијума из организма.

Бубрези имају кључну улогу у одржавању нормалне 
концентрације магнезијума у серуму, тако што 
у складу са потребама повећавају или смањују 
излучивање магнезијума мокраћом. Међутим, са 
погоршањем бубрежне функције компензаторни 
механизми постају недовољни и у четвртом стадијуму 
хроничне бубрежне слабости јавља се склоност ка 
хипермагнеземији, која се често манифестује тек у 
терминалном стадијуму када клиренс креатинина 
падне испод 10 мл/мин. Код болесника лечених 
хемодијализом и перитонеумском дијализом, 
нивои укупног и јонизованог магнезијума у серуму 
су благо повишени у односу на нормалне вредности 
и показало се да зависе од резидуалне бубрежне 
функције, од уноса лековима или храном и од 
елиминације дијализом. При коришћењу дијализата 
са концентрацијом магнезијума  од 0.75 ммол/Л 
код болесника на хемодијализи и перитонеумској 
дијализи описана је блага хипермагнеземија, док 
коришћење нижих концентрација магнезијума у 
дијализату (0.5 или 0.25 ммол/Л) није било праћено 
конзистентним резултатима. То значи да ниво 
магнезијума може бити повишен због употребе 
лекова као што су антациди и лаксативи или 
високе концентрације магнезијума у дијализату, 
док се негативни баланс магнезијума може 
јавити услед ексцесивне употребе диуретика код 
предијализних болесника или у стањима која 
доводе до смањене апсорпције у цревима. Треба 
напоменути да повишена серумска концентрација 



6

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних  инвалида Републике Србије - година III, број 6 - 2017

укупног магнезијума код дијализних болесника не 
указује поуздано на преоптерећеност организма 
магнезијумом, али спроведена истраживања јони-
зованог магнезијума и других потенцијалних мар-
кера такође нису доказала њихову супериорност у 
идентификацији вишка магнезијума у организму.

Познато је да су кардиоваскуларне болести глав-
ни узрок смрти код болесника са хроничном бу-
брежном слабошћу и код болесника на дијализи, 
а калцификације крвних судова значајно допри-
носе повећаном кардиоваскуларном ризику. 
Стога су истраживачи прво проучавали улогу 
калцијума и фосфора у развоју  срчаних и вас-
куларних калцификација, а тек последњих годи-
на је испитивана и улога магнезијума у моду-
лирању кардиоваскуларних калцификација и 
преживљавању. Изгледа да магнезијум игра заш-
титну улогу у овим процесима путем сложених 
молекуларних механизама. Наиме, у спроведеним 
истраживањима низак ниво магнезијума је био 
повезан са вишом учесталошћу калцификација 
митралног залистка и са већом дебљином каро-
тидних артерија. Болесници на хемодијализи са 
ниским нивоом магнезијума такође су имали већу 
стопу смртности, а увођење везивача фосфата ко-
ји садрже магнезијум у терапију резултирало је ус-
поравањем прогресије већ постојећих артеријских 
калцификација код ових болесника. Према томе, 
све више доказа указује да магнезијум може бити 
користан у односу на васкуларне калцификације и 
преживљавање болесника у завршном стадијуму 

Повезаност између магнезијума и минерално-
коштаног метаболизма је у већој мери испитивана 
последњих година. Истраживачи су показали да 
је виши ниво магнезијума у серуму повезан са 
нижим нивоом паратхормона. Из ове повезаности 
је проистекла претпоставка да магнезијум може 
допринети остеомалацији и/или реналној остео-
дистрофији путем супресије лучења паратхормона. 
Међутим, много других фактора осим магнезијума 
утиче на ниво паратхормона, а многе од ових студија 
пате од озбиљних методолошких недостатака да би 
из њих могли да извучемо поуздане закључке. С друге 
стране, код људи који не пате од бубрежних болести 
доказана је повезаност дефицита магнезијума са 

губитком коштане масе и остеопорозом.

Повезаност магнезијума са хипертензијом и исхе-
мијском срчаном болешћу је углавном испитивана 
у општој популацији. Резултати указују да повећани 
унос магнезијума , нарочито код особа са ниским 
излучивањем магнезијума у мокраћи, може 
смањити ризик од исхемијске срчане болести и 
спречити развој хипертензије. Међутим, до сада 
клиничка испитивања нису открила значајне 
антихипертензивне ефекте самих суплемената маг-
незијума, иако указују да магнезијум може појачати 
одговор на антихипертензивне лекове.

Дијабетес је најчешћи примарни узрок хроничне 
бубрежне слабости, а хипомагнеземија се појављује 
са учесталошћу од 14-48% код болесника са ди-
јабетесом типа 2 у односу на 3-15% код особа без 
дијабетеса. Дефицит магнезијума је повезан са 
развојем болести, али и са тежином: нижи ниво 
магнезијума доводи до бржег пропадања бубрежне 
функције код болесника са типом 2 дијабетеса.  
Корекција хипомагнеземије путем магнезијумских 
суплемената побољшава контролу гликемије и 
инсулински одговор код старих и дијабетичара који 
нису зависни од инсулина. Нижи ниво магнезијума 
у серуму може допринети настанку аритмија код 
дијабетичара тип 2, а додатак магнезијумских суп-
лемената може пружити заштиту од коморских 
аритмија код ових болесника. Код болесника са 
нарушеном бубрежном функцијом услед дија-
бетесне нефропатије, хипомагнеземија је повезана 
са убрзаном прогресијом ка завршном стадијуму 
хроничне бубрежне слабости. Међутим, да ли суп-
лементација магнезијума може одложити поче-
так дијабетеса типа 2 или његове бубрежне комп-
ликације још увек је нејасно.

Замор и депресија спадају у најчешће симптоме 
повезане са дијализом. Замор се јавља чак код 60-
97% болесника, а депресија са учесталошћу од 20% 
је много чешћа него у општој популацији. Нажалост, 
само мањина погођених дијализних пацијената је 
дијагностикована и лечена. Базична истраживања 
су открила да је јон магнезијума укључен у путеве 
који су повезани са познатом патофизиологијом 
депресије, на тај начин да магензијум може водити 
побољшању симптома депресије. Једна почетна 
студија код болесника са хроничним умором који 
не болују од бубрежне слабости је заиста указала на 
ниске унутарћелијске концентрације магнезијума, а 
суплементација магнезијума је довела до одређеног 
клиничког побољшања.  Међутим, за сада нема 
студија које испитују повезаност магнезијума са 
умором и депресијом код бубрежних болесника. С 
обзиром на мањак података о безбедности примене 
тренутно доступних антидепресива код болесника са 
хроничном бубрежном слабошћу, суплементација 
магнезијума  (под условом да се контролише ниво 
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СЕКУНДАРНИ 
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клин. асис др Марија Милинковић
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Универзитета у Београду, од 2008.г. запослена у 

Клиници за нефрологију Клиничког центра Србије 

Хронична бубрежна инсуфицијенција (ХБИ) пред-
ставља нарастући здравствени проблем. Процењује 
се да погађа између 5 и 10% светске популације. 
Са пропадањем бубрежне функције, јављају се по-
ремећаји метаболизма минерала, односно промене 
серумских концентрација калцијума и фосфора, 
дисбаланс паратиреоидног хормона (ПТХ), 
витамина Д и фибробластног фактора раста 23 
(FGF23). 

Секундарни хиперпаратиреоидизам (СХПТ) озна-
чава стање појачане активности паратиреоидних 
жлезда у одговору организма на повећане потребе 
за паратиреоидним хормоном. Снижене серумске 
концентрације калцијума представљају основни 
надражај који узрокује хиперплазију паратиреоидног 
ткива. Клинички се СХПТ најпре виђа код болес-
ника са ХБИ и може варирати од благих до веома 
тешких форми са изразитим ремоделовањем 
кости и стварањем ванскелетних калцификација. 
Патогенеза СХПТ у ХБИ није у потпуности раз-
јашњена. Снижена екскреција фосфора, са пра-
тећом хиперфосфатемијом, повећањем ПТХ и 

магнезијума у серуму) би могла постати безбедна 
терапијска опција код ових болесника.

Клиничка улога магнезијума у погледу користи 
и штете од виших или нижих серумских нивоа 
магнезијума наставља да привлачи све већу пажњу 
о чему сведочи и пораст броја радова о овој теми. 
Код болесника са хроничном бубрежном слабошћу, 
васкуларне калцификације, хипертензија, дијабетес 
и дијабетесна нефропатија су често присутна стања 
повезана са повећаном смртношћу. На све ове 
факторе потенцијално утиче магнезијум и постоји све 
више доказа о корисним ефектима магнезијумских 
суплемената и благо повишеног нивоа магнезијума 
у серуму. Међутим, потребне су нове студије које би 
дефинитивно потврдиле корисне ефекте додавања 
магнезијума у специфичним групама болесника. 
На пример, у једној таквој студији комбинација 
калцијум ацетата и магнезијум карбоната се 
показало једнако ефикасном и добро толерисаном 
као примена севеламер хидрохлорида у лечењу 
хиперфосфатемије код болесника на хемодијализи. 
Можда би оваква терапија хиперфосфатемије 
пружила могућност да се процене и други ефекти 
магнезијума који су још недовољно проучени 
код бубрежних болесника и тиме довела до нових 
сазнања.

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

Дана 8.9.2017. године је на ТВ Коперникус гостовао 
председник Савеза прим др Љубинко Тодоровић
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FGF23, односно опадање серумских концентрација 
витмина Д и слабија апсорпција кацијума у цревима, 
виде се већ у трећем стадијуму ХБИ, када је клиренс 
ендогеног креатинина испод 60 мл/мин. С друге 
стране, резистенција циљних ткива на дејства ПТХ 
додатно води развоју хипокалцијемије и даљем 
увећању паратиреоидних жлезда. 

Наведени процеси значајно ремете квалитет живота, 
убрзавају процесе атеросклерозе и артериосклерозе 
и доприносе укупном морбидитету и морталитету 
болесника са ХБИ. 

Клиничке манифестације СХПТ могу бити веома 
неспецифичне и често претходе биохемијским и/
или радиолошким променама. Болови у костима 
и мишићима су чести и углавном локализовани 
на крсни део кичме, кукове и ноге, а погоршавају 
се приликом ношења терета. Акутно настали, ло-
кализовани бол, најчешће је знак акутног артритиса, 
што се доводи у везу са таложењем кристала калци-
јумфосфата око зглоба. Ово се посебно виђа код 
болесника са израженом хиперфосфатемијом. 
Симптоми се често могу помешати са оним које 
виђамо код гихта, а често и пролазе након примене 
нестероидних антиреуматика. Мишићна слабост 
такође је чест симптом у терминалној фази бу-
брежне слабости,  и, мада се многи фактори ве-
зују за њен настанак, зна се да је абнормалан ме-
таболизам витамина Д један од кључних. Могући су 
деформитети кости, посебно након фрактура, при 
чему је најчешће захваћен аксијални скелет.

 

Ванскелетне калцификације виђају се у популацији 
болесника са СХПТ. Најчешће се развијају васку-
ларне калцификације, али су исте могуће и у плу-
ћима, миокарду, периартикуларним површинма 
и др. Кожна манифестација СХПТ јесте свраб, а 
може се десити да овај симптом претходи развоју 
калцифилаксе. 

Спектар скелетних абнормалности у реналној 
остеодистрофији укључује низ клиничких ентитета 
и то:

1. Остеитис фиброзу 
2. Остеомалацију
3. Адинамску болест кости
4. Остеопенију или остеопорозу
5. Комбинацију ових поремећаја
6. Друге абнормалности са скелетним 

манифестацијама

Дијагноза СХПТ темељи се на налазу повећаних 
концентрација ПТХ и алкалне фосфатазе, снижених 
серумских концентрација калцијума и витамина 
Д, као и на радиолошкој потврди суб-периосталне 
реапсорпције кости. Учесталост прет-рага зависи 
од степена поремећаја метаболизма и брзине 
прогресије ХБИ. Биопсија кости индикована је у 
случајевима неразјашњених фрактура и болова, 
хиперкалцијемије и хипофосфатемије, суспектне 
алуминијумске токсичности, као и приликом раз-
матрања терапије бисфосфонатима.

Калцификација у рамену

Терапија је усмерена пре свега ка успоравању 
прогресије ХБИ и одржавању серумских 
концентрација фосфора и калцијума у референтном 
опсегу. Наведено се остварује медикаментима и 
дијетом, а у најтежим случајевима разматра се 
и субтотална паратиреоидектомија. Приликом 
избора агенса који везује фосфор води се рачуна о 
степену ХБИ, присуству скелетних и ванскелетних 
компликација, конкомитантној терапији и профилу 
нежељених ефеката лека. Дуготрајна употреба 
везача фосфора који садрже алуминијум није 
препоручљива, због ризика од интоксикације, 
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па се данас најчешће употребљавају они на бази 
калцијум-карбоната. Код болесника код којих поред 
хиперфосфатемије постоје и хиперкалцијемија, 
артеријске калцификације и/или адинамична 
болест кости, саветује се рестрикција дозе и 
везача фосфора на бази калцијума односно дозе 
калцитриола и аналога витамина Д.

Уз наведене терапијске мере неоподна је строга 
редукција уноса фосфора храном. Рестрикције се 
започињу већ у другом стадијуму ХБИ. Редукција 
уноса беланчевина и млечних производа кључни су 
приступ. 

Код болесника који су започели лечење дијализом 
могуће је користити дијализне растворе са 
различитим концентрацијама калцијума, а 
повремено и дуже и/или чешће дијализе у циљу 
што бољег уклањања фосфора из крви. У одмаклим 
стадијумима СХПТ саветује се употреба калцитриола, 
аналога витмина Д и/или калцимиметика.

Оптималан ниво ПТХ код болесника са ХБИ није 
прецизно одређен. Код оних који су започели лечење 
дијализом, саветује се одржавање вредности ПТХ 
у опсегу који је 2 до 9 пута већи од горње границе 
нормалних вредности за метод мерења. 

С обзиром да поремећај метаболизма минерала и 
кости представља чест и велики проблем болесника 
са ХБИ, а посебно оних који су започели лечење 
дијализом, саветује се да се свако значајније 
одступање у нивоу фосфора, калцијума и ПТХ 
благовремено региструје, како би се на време 
извршиле потребне измене терапијског приступа, 
а све у циљу избегавања прогресије СХПТ и њених 
компликација. 

Трансплантација  бубрега

Пк. проф. др Ђоко Максић. Клиника за нефрологију 
ВМА

Захваљујући развоју трансплантационе медицине, 
трансплантација органа сматра се једним од највећих 
успеха медицине у XX веку. Експериментални радо-
ви на пољу трансплантације органа код животиња, као 
и ксенотрансплантације ( трансплантација бубрега 
свиње човеку), уз усавршавање хируршких техника  
у васкуларној хирургији и урологији, резултирали 
су првом успешном  хуманом  трансплантацијом  
бубрега  23.  децембра 1954 у болници  Peter Bent 
Brigham, Бостон, САД.  Др Joseph Murray са тимом 
својих стручњака трансплантирао је бубрег брату  
близанцу ( трансплантација између близанаца).  На-
кон  ове успешне трансплантације др Murray добио 
је  Нобелову награду за медицине. Од тада до данас 
урађено је преко  400.000 трансплантација бубрега 
у свету.

Прва успешна трансплантација бубрега у СФР Југо-
славији урађена је 1971. г у Ријеци  ( Р. Хрватска), 
а у Србији 1973 г.  у Клиничкој болници града Бео-
града  (данас КБЦ Звездара), која нажалост није 
успела.  Прва успешна трансплантација бубрега 
у Србији урађена је 1975 г у Уролошкој клиници 
Медицинског факултета у Београду.  Након тога,  са 
трансплантацијом бубрега почињу и Универзитетска 
дечја клиника  у Београду (1986 г.), КЦ Војводина 
(1986 г.) и Војномедицинска академија у Београду 
(1995 г.)

Број урађених трансплантација бубрега  од запо-
чињања до данас био је од 4-15 трансплантација 
бубрега на милион становника, што је далеко од 
реалних потреба болесник на листама чекања . Број 
трансплантација бубрега у развијеним земљама 
Европе и САД-у креће се  до 54,5 трансплантација 
на милион становника Шпанија) , што сваком боле-
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снику даје реалну шансу да буде трансплантиран у 
прве три године лечења хроничном дијализом. 

Упркос развоју кадаверичне трансплантације и 
повећању броја живих сродних и несродних донора  
бубрега, 18 болесника  свакодневно умире у земљама  
европске уније због немогућности да правовремено 
добије подударан и стандардно квалитетан орган. 

На листама чекања у ЕУ налази се 63.000 болесника,  
од чега око 50.000 има потребу за трансплантацијом 
бубрега. Само у 2015 г урађено је у земљама ЕУ 
20.102 трансплантације бубрега- 79% болесника 
добило је орган од особа након мождане и срчане 
смрти, а 21 % од живих даваоца.

Са мање од 5 кадаверичних донора на милион ста-
новника Србија  спаде у ред земаља, које уз програм 
живе трансплантације бубрега (сродне и несродне), 
ураде око 15 трансплантација бубрега на милион 
становника на годишњем нивоу. 

Поменуте трансплантације раде се у пет транс-
плантационих центара ( КЦ Србије, КЦ Војводина, 
УДК у Београду, ВМА и КЦ Ниш), који су иначе и 
најактивније донорске болнице, којих има укупно 
само  десет.  Управо овако мали број активних до-
норских болница, објашњава мали број донора  и 
урађених кадаверичних трансплантација бубрега и 
осталих органа (јетра и срце). Условно приступање 
Еуротранспланту, доношење новог Закона о 
трансплантацији органа, ћелија и ткива, треба да 
резултирају даљим развојем трансплантације органа 
у нашој земљи. Наравно, предуслов за  даљи убрзани 
развој трансплантације бубрега и других органа у 

нашој земљи је доношење националне стратегије, 
која ће ближе дефинисати  реалне потребе наше 
земље ( број центара, кадар, едукација , буџет).

Развојем трансплантације бубрега  омогућићемо на-
шим  бубрежним болесницима дуже и квалитетније 
преживљавање, могућност да се остваре кроз 
формирање породице и  да се психосоцијално и 
радно рехабилитују, што ће довести и до значајних 
економских уштеда,  јер је трансплантација буб-
рега значајно јефтинија од лечења понављаним хе-
модијализама или перитонеумске дијализе.

Не треба заборавити ни на наше старије болеснике 
на програму  хроничне дијализе, који  могу 
кроз програм трансплантације бубрега старијих 
болесника остварити дуже и квалитетније пре-
живљавање него на хроничној дијализи. Еуро-
трансплант Сениор Програм  још од 1999 г. ради на 
овом програми и остварени  резултати потврђују 
супериорност трансплантације бубрега код старијих 
особа (преко65 г.) , у односу на резултате остварене 
током хроничне дијализе.

Све ово поставља питање реалног броја наших бо-
лесника на националној листи чекања ( 600 или зна-
чајно више), као и стварне потребе за бројем транс-
плантација бубрега  у Србији.

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

Дана 25.7.2017. године је регистровано Удружење 
бубрежних болесника општине Земун. Адреса 
удружења је Београд-Земун, Вукова 9. Председник 
удружења је Небојша Касаловић.
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Компликације  трајних васкуларних 
приступа за хемодијализу

Др  ЈОВАН ДЕЛИЋ 

Специјалиста опште и васкуларне хирургије

СХБ МЕДИКУС ЋУПРИЈА

Др Делић нам је послао свој рад који је приказао 
2008. године на скупу доктора. У раду је доста 
фо-тографија. Овде доносимо само делове тог 
рада прилагођено нашим читаоцима и неколико 
фотографија.

Најчешће компликације ТВП су: тромбозе АВФ, 
инфекције реципијентних вена (вене које се 
пунктирају у току дијализе), инфекције синтет-
ског графта, псеудоанеуризме магистралних ар-
терија настале као последица повреда иглом за 
хемодијализу, проширења реципијентних вена нас-
тале као последица многобројних убода у малом 
простору, оток екстремитета дистално од исхемија 
дистално од АВФ. 

Правилно и пажљиво коришћење васкуларних 
приступа, смањена употреба синтетских графтова 
и благовремено препознавање проблема, може 
спречити компликације које угрожавају пацијента, 
отежавају и повећавају трошкове лечења. Све на-
ведене компликације захтевају хирушко лечење.

Проширење рецип. вена

Инфекција васкуларног приступа

Поткожно пуцање синтетског графта
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Развој нефролошке службе у ЗЦ 
Кладово

Место Кладово се налази у источном делу Србије, на 
обали реке Дунав, у приобалној низији, са благом, 
сувом умерено-континенталном климом. У самој 
је пограничној зони са суседном Румунијом од које 
је раздваја река Дунав. У општини Кладово живи 
23000 становника у 23 села и засеока.

Служба хемодијализе у Кладову отпочела је са радом 
1975. године са једним пацијентом и апаратом за 
хемодијализу „Drake Wilock“. Следећих година број 
пацијената се повећава и долази до набавке нових 
апарата „Унимат“. Како је време одмицало рад 
службе се све више развијао па од 1977. године на 
програм хемодијализе долазе пацијенти из суседне 
општине Неготин. Рад службе се тада одвијао у 
три смене, са четрдесетак пацијената, шест дана у 
недељи. Током свих тих година развоја растао је и 
број запослених лекара и сестара: др Д. Милошевић, 
др Д. Ђорђевић, др Љ. Гуцић-Аранђеловић, др. Ж. 
Поповић, мед. сестре Б. Швајнер, В, Шујерановић, 
Д. Тодосијевић, Љ. Шелејевић, С. Радуловић.

Од 1997. године по оснивању Центра за хемодијализу 
ЗЦ Неготин, број сталних пацијената је смањен, али 
у летњој сезони годишњи одмор број пацијената се 
повећава због наших суграђана који се налазе на 
привременом раду у иностранству и пацијената из 
других крајева Србије. Наша служба дијализира и 
пацијенте који се налазе на онколошкој терапији.

Наш дијализни центар је у оквиру Службе Интерне 
медицине са хемодијализом. Смештен је у бол-
ничком делу ЗЦ Кладово, има површину од 140 
м², састоји се од три сале са 10 дијализних места, 
задњих петнаестак година и просторије за гардеробу 
и одвојени санитарни чворови. Пацијенте са по-
зитивним маркерима на Хепататис немамо. Сале 
су опремљене са инсталацијом за оксигенотерапију, 
клима уређајима. Апарати за хемодијализу су 
„АК 200“, три апарата „Hospal Innova“, шест „Fre-
senius“ апарата. Примењује се хемодијализа и 
хемодијафилтрација. У служби се спроводи месечна 
контрола лабораторијских налаза и тромесечно 

биохемијске анализе. На сваких шест месеци 
спроводе се серолошка испитивања на вирусне мар-
кере на Хепатитис Б, Хепатитис Ц и ХИВ у ЗЗЈЗ 
Зајечар. На основу важећих стандарда вредности 
хемоглобина пацијентима је обезбеђен третман 
еритропоетинима и инатравенским гвожђем. Ради 
увида у квалитет дијализе израчунава се Кт/В.

Од 2014. године број пацијената је повећан са 12 
на 23. Просечна старост корисника хемодијализе 
је 53 година. Наш најмлађи пацијент је имао само 
17 година када је 2005. године отпочео програм 
хемодијализе. У нашој служби се налази пацијент 
који користи третман хемодијализе већ 25 година, 
а претходно му је извршена трансплантација 1986. 
године у Ријеци. Данас се два пацијента налазе на 
листи чекања за кадаверичну трансплантацију, 
а четири пацијента су припремљена за програм 
хемодијализе. За креирање креирање васкуларног 
приступа за хемодијализу добру сарадњу имамо са 
Васкуларном хирургијом ВМА, задњих година било 
је успешне сарадње и са КБЦ Звездара.

Током толиких година Служба хемодијализе је рас-
ла и ширила своје капацитете, на овом одељењу 
дуже време већ раде: др Љ. Гуцић-Аранђеловић, 
спец. интерне медицине, шеф одељења, др Ж. 
Поповић, спец. интерне медицине, др Д. Павловић, 
лекар опште медицине, главна медицинска сестра 
Љ. Никић, медицинске сестре: Љ. Шелејевић, В. 
Шујерановић, Д. Тодосијевић, С. Радуловић, Ј. 
Сорејевић, Ј. Парлић. За несметан рад апарата  
задужен је електроничар С. Димитријевић.
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40 година хемодијализе у ужичком 
здравственом центру

У марту ове године обележено је 40 година од 
прве дијализе обављене у ужичкој болници. Данас 
хемодијализа припада одељењу нефрологије. 
То је релативно савремен дијализни центар који 
располаже са 25 дијализних места подељених у 
две сале (16 + 9). При чему су одвојени HBsAg по-
зитивни и HCV позитивни болесници. По речима 
др Рангелов у центру се месечно обави преко 1000 
дијализа у две смене, што је око 13000 дијализа на 
годишњем нивоу. У центру су тренутно запослена 
три нефролога и 15 медицинских сестара (25 на 
целом одељењу: нефрологија + дијализа) које се 
старају о 110 хроничних и 60 пролазних болесника 
(са акутним стањима, са компликацијама из других 
центара али и гостију који долазе на тзв. туристичку 
дијализу). На дијализу у ужичку болницу долазе 
пацијенти из више околних општина: Ариља, По-
жеге, Косјерића, Бајине Баште, Чајетине и Ужица.

Почеци дијализе у ужичкој болници везују се за 
давну 1977. годину и чувеног ужичког уролога 
др Мирослава Вукашиновића који је основао хе-
модијализу у оквиру уролошког одељења. До 
изградње нове болничке зграде 1989. године оде-
љење урологије било је смештено у једну од старих 
болничких зграда која је касније преуређена у 
управну зграду здравственог центра. Поред др 
Вукашиновића-уролога треба поменути и прве 

интернисте и нефрологе др Наду Крстић и др 
Милку Мутевелић чији је радни век био везан за рад 
са пацијентима на дијализи.

Др Вања Рангелов спец. интерне медицине-нефролог
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Медицинска сестра Вера Новаковић која је скоро 27 
година провела у раду са пацијентима на дијализи 
сећајући се тог времена истиче велики значај који 
је за ове пацијенте имало отварање хемодијализе у 
Ужицу јер су до тада пацијенти морали да иду чак 
у Сарајево на дијализу. Сећа се и да су у почетку 
постојала само два апарата који су се много 
разликовали од данашњих. Пацијенти су тада у Ужице 
на дијализу долазили из целог региона (Прибоја, 
Пријепоља и Нове Вароши) углавном возом. Јер та-
да није постојао организовани санитетски превоз за 
пацијенте. У сећању јој је и један пацијент који је 
чак из Барича долазио у Ужице на дијализу три пута 
седмично и то таксијем. Тадашње дијализе су биле 
ацетатне, лошијег квалитета, са лошијим сетовима 
другачијим од данашњих. Тек 2004. године су уве-
дене бикарбонатне дијализе а 2007. и ХДФ.

Изградњом нове болничке зграде 1989. године 
хемодијализа је пресељена у данашњи простор 
када почиње са радом одсек нефрологије са хе-
модијализом у оквиру уролошког одељења. После 
десет година одсек је био премештен на интерно 
одељење а 2003.  је прерастао у одељење нефро-
логије са дијализом. На одељењу нефрологије има 
12 болничких места, годишње се обави више од 
4500 прегледа и пласира око 120 катетера. Вас-
куларне приступе раде уролози као и пласирање 
перитонеумских катетера, док централне венске 
катетере пласирају нефролози и анестезиолози. 
Одређени број оболелих се лечи и перитонеумском 
дијализом након претходне припреме и едукације 
од стране стручног особља. Тренутно се на ЦАПД 
налазе 24 болесника. Само три пацијента су на кућ-
ној дијализи а број трансплантираних пацијената је 
занемарљив.

У региону су у међувремену отварани нови 
дијализни центри:

• Пријепоље – 1983. године отворен је 
дијализни центар при уролошком одељењу са четири 
дијализна места. Данас у новим просторијама 
центар поседује 15 дијализних места.

• Сјеница – 2009. године отворен је дијализни 
центар са шест дијализних места.

• Прибој – 2014. године отворен је дијализни 
центар са седам дијализних места.

Али нажалост све је више нових пацијената тако да 
је потреба за отварањем нових дијализних центара 
још увек актуелна.

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

Састанак са министром за рад, запошљавање, 
борачка и соцјлна питања

Нови министар за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања господин Зоран Ђорђевић је 
28.7.2017. године одржао састанак са представни-
цима неких савеза у просторијама НООИСа. На 
састанку је била и Биљана Барошевић, вршилац 
дужности помоћника министра – Сектор за заштиту 
особа са инвалидитетом. 

Наш Савез је представљао председник Савеза прим 
др Љубинко Тодоровић. Разговарало се како по-
бољшати статус инвалида, који је говорио о пробле-
му квалитета дијализе, проблемима са путовањима 
у иностранству, али и у земљи. Посебно је било 
говора о проблему отварања центра за хемодијализу 
у Врњачкој бањи.

Један од проблема је што већи део инвалида нема 
право на попусте приликом путовања. Министар је 
објаснио да је то тешко решити јер су за то потрена 
додатна средства која Министарство финансија не 
дозвољава.
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Јелена Јовановић

Зовем се Јелена Јовановић, рођена сам 1975. године. 
1993. године открива ми се бубрежна болест, до тада 
сам била болесна једино од честих упала крајника. 
Болест се испољила отицањем ногу и очних капака. 
После боравка у Шабачкој болници на дечијем 
одељењу пребацују ме у КЦ Србије на одељење 
нефрологије. Тамо ми раде биопсију и утврђују 
да се ради о гломерулонефритису, тип фокално 
сегментна гломерулосклероза (ФСГ). Укључују ми 
терапију али без икаквог резултата. Почетком 1994. 
одлазим на Вма, где се лечим да данашњег дана. Они 
су покушали са још некаквим терапијама (Ендоxан) 
али није било ефекта тако да у септембру сазнајем да 
ћу ускоро морати на дијализу. Тражим одмах да ми 
се уради фистула да бих избегла стављање катетера 
јер је све оно што сам видела код других пацијената 
(док сам била у КЦ Србије) са катетерима оставило 
негативан и трауматичан утисак. Прва фистула ми 
није успела. Другу радим у октобру 1994. године и 
ради до дана данашњег а надам се да ће још дуго. 
Радио ју је др Симић са ВМА , тада млад хирург. 
Психички сам ово све јако добро поднела јер ми је 
тадашње целокупно особље нефрологије Вма у томе 
помогло,на челу са др Марићем, др Буторајацем и 
главном сестром  Вером.

Све ово ме је омело у школовању тако да сам четврту 
годину гимназије завршила ванредно.

Много су ми помогле моје школске другарице са 
којима се и дан данас дружим.

06.12.1994. започињем хемодијализу и од тог дана 
почиње борба која још увек траје. Наредне године 
радим предтрансплантациону обраду и у склопу ње 
операцију крајника коју сам једва преживела јер 
сам много крварила. За 28 дана сам четири пута 
била у операционој сали да се заустави крварење. 
То је изазвао хепарин који је био акумулиран у мом 
организму. Од тада идем са 1000 јединица хепарина 
на ХДФ а обична ХД са 500 јединица. Наравно 
потребан је одговарајући дијализатор пошто само 
поједини могу са овако мало хепарина.

До средине 1996. године се дијализирам у Шапцу. 
Услед проблема са водом на дијализи (тј. осмозом) 
одлазим привремено да се дијализирам на ВМА али 
и остајем тамо све до 01.01.2014. кад прелазим у 
нови дијализни центар у Шапцу.

На ВМА је тад био центар за дијализу на врхунском 
нивоу, било је рекормона, витамина, гвожђа.

Такође негде у то време почиње и ХДФ да се ради, 
тако да је и због тога вредело путовати.

Све време путујем на релацији Ша-Бг што уопште 
није било лако. За време бомбардовања возачи 
дома здравља нису хтели да возе под сиренама за 
ваздушну опасност па смо још два пацијента и ја 

путовали приватним аутомобилом. 

У априлу 2000. год. ме позивају за кадаверичну 
трансплантацију и 19.04. добијам бубрег. Први дан 
је био обећавајући али онда настају проблеми па 
још три недеље идем на дијализу и то на мој захтев 
су ме возили на ВМА. Нису могли да ми обезбеде 
бикарбонатну дијализу а  мој организам није позна-
вао ацетатну дијализу и у току третмана на ургентној 
дијализи КЦ добијала сам високу температуру. 
После три недеље се стање стабилизовало и након 
52 дана одлазим кући. Али све је то било траљаво 
и килаво јер се моја основна болест (ФСГ) одмах 
вратила на трансплантиран бубрег.

Искуство са трансплантацијом ми је лоше  али не бих 
никог да плашим, свако нека покуша. Већ у марту 
2001. на сопствени захтев се враћам на дијализу са 
креатинином 560 јер не видим сврху да пијем толике 
лекове који су свакако токсични и да се мучим без 
разлога. После овог искуства држим се реченице 
„Боље добра дијализа него лоша трансплантација“! 
Враћањем на дијализу сам се опоравила и наставила 
нормалан живот колико је то могуће. Наравно уз 
помоћ породице и пријатеља. Дијализу схватам као 
свој посао, одем одрадим и до следећег термина не 
мислим и не разговарам о дијализи и не оптерећујем 
ни себе ни друге дијализом.

Снимак из 2003. године

Дијализу сам добро подносила и била без проблема 
до 2006. год. када сам морала да оперишем 
паратироидну жлезду. То сам добро поднела али 
сам после тога три месеца венски примала ампуле 
калцијума, сваки дан ујутру и увече по три ампуле, 
данима кад нисам на дијализи, плус шумеће 
таблете. До дана данашњег ми је низак паратхормон 
али кости су ми добро, немам остеопорозу.

Наравно за то је одговорна и моја физичка активност 
све ове године. Свакодневно возим бицикл, пешачим, 
најмање се возим аутомобилом. То је јако важно 
и сви који ово буду читали треба да то  примене у 
оквиру својих могућности. Од пре четири године 
идем два пута недељно  на јогу и то ми много прија. 
Исправила сам кичму и ојачала леђне мишиће који 
су били јако слаби. Свима који имају могућност бих 
препоручила јогу. Наравно подразумева се да се не 
раде вежбе које оптерећују руку на којој је фистула. 
Јако је битна физичка активност, наравно поред 
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добре и квалитетне дијализе. Ја сам све ове године 
са мањим прекидима на ХДФ  и то је најважнији 
разлог да сам после двадесет година на дијализи без 
неких већи здравствених проблема.

Неколико пута сам била на мору што ми изузетно 
прија. Много ми недостаје што у нашој земљи не 
постоји ни један туристички центар са дијализом јер 
је потребно неколико пута годишње отићи било где, 
променити амбијент, ради психичке стабилности.

Наше удружење у Шапцу, чији сам секретар, орга-
низује два–три пута годишње једнодневне излете. 
Није много али веома значи јер смо ми ипак везани 
за болницу, термин и апарат.

Ово је кратак осврт уназад, било је ту много ствари 
које се не могу написати и описати а кроз које сви 
болесни људи пролазе. То је стална борба са про-
писима, правилницима, са оним што имамо или 
немамо право, борба са предрасудама, „борба са 
ветрењачама“.

Најбитније је стално ићи напред, прихватити своју 
болест и учинити све што је до нас да би нам живот 
био квалитетан колико је то могуће. Значи бити 
самодисциплинован.

Славица Јосиповић

Зовем се: Славица Јосиповић, Слава, рођена сам 
08.11.1978. год  у Тузли. Родом сам из села Брежани  
код Сребренице. Сада живим у Лазаревцу  где идем 
на дијализу, на истој сам 10 година, и ићи ћу до  кра-
ја живота, јер  не могу   да се трансплантирам јер  
сам имала  10  операција. Навешћу  само неке, 2000. 
извадила сам бешику, 2001. десни  бубрег. После  
тих  операција 6 година сам живела  нормално. 

И од 2007  кренула сам на дијализу. Али почетак је 
био сваки тежак шта се све дешавало  не бих   писала 
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о томе. А написаћу  вам нешто  теже, ја сам  изгуби-
ла мајку, два  брата, оца, сестрића. И написала 
сам две збирке песама, посвећење њима, и зову се: 
ПЈЕСМЕ  МОЈЕ ДУШЕ и СУЗЕ ЈЕДНЕ ДЕВОЈКЕ. 
Сада сам објавила песме за децу ДЕЧИЈА  РАДОСТ.

Идем у школу сликања за иконописца.

_____________________________________________

Понедељак, среда, петак

Сваког понедељка око пет часова,

 пробудим се ја, и кафа ми је одма готова.

 зашто тако рано, устајем ја?

 спремам се на дијализу,

 да не бих упала у кризу.

 А и среда ништа боља није

 нема шта да се крије.

 А и ту је петак,

 прави је зановетак,

 досадан је он,

 велики као слон.

 Понедељком, средом, петком,

 санитет по мене долази,

 и на дијализу ме одвози.

 Тешко ми је када схватим ја,

 да доживотно овако морам бити спремна.

 Али, када знам да овако живети морам,

 друге ми шансе нема,

 и када знам шта ми се,

 без дијализе спрема.

 и ако то доказано није,

 живот са породицом,

 ми је нешто нај милије.

23.05.2009. Субота.

----------------------------------------------------------------
Ову песму смо ставили на наш сајт августа 2016. го-
дине.
Извињавамо се што је иста песма објављена у прет-
ходном броју под другим именом.
----------------------------------------------------------------
Позивамо све који пишу песме, сликају, вајају или 
имају било каву другу активност да нам се јаве. 
Волели би смо да то објавимо.

Марија Милановић

Од маја 2004 сам на хемодијализи у КЦ Ниш. Тада 
сам имала 24 год. Живот ми се мењао из корена. Само 
сазнање да сте болесни је страшно. Још страшније да 
зависите од дијализе 3 пута недељно.Тешко сам то 
прихватила. Тек што сам се удала и имала сина од 2 
год. Одмах након укључења на дијализу креће при-ча 
о трансплантацији. Сви ми обећавају да трансплан-
тацијом решавате све проблеме и да ће вам живот 
бити нормалан као и пре дијализе. Дочекам причу 
као “ озебао сунце”, све наде положим у њу и некако 
“ оживим” поново. Крећу припреме, прегледи и тра-
жење донора у фамилији. За донора изаберу деду 
по мајци. Тата и мама су неодговарајући. Деда и ја 
завршимо припреме за 6 мес. Крећемо за Београд 
где је заказана трансплантација. Ја пуна наде и 
превеликог очекивања. Подр-жава ме супруг и 
фамилија. Мало ли је?! У центру нас лепо дочекају 
лекари, сви љубазни и сви обећавају квалитетан 
живот после тога. Крајем новембра ми је урађена 
трансплантација са живог сродника. Радио др проф. 
Милутиновић (сада већ у пензији). После операције 
ја сам добро, деда добро, све је у реду, резултати од-
лични. Деда излази из болнице после 10-так дана. 

Ја остајем. После 15 дана од трансплантације почиње 
отказивање бубрега. Креатинин и уреа лагано расту. 
Лекари кажу биће добро али сада се мења прича. 
Рок трајања пресађеног бубрега није предвидив. 
Око 10-так год кажу. Чекајте, мени то нико није 
рекао раније?? Из дана у дан све ми лошији налази, 
дефинитивно одбацивање бубрега. Падам у очај и 
депресију. На то ме нико није припремио. Рекли су 
ми биће добро али није било добро. Следећа 3 месеца 
сам у агонији и болничкој соби. Нисам видела дете, 
супруга понекад кад дође из Ниша. Добијам разне 
лекове да ми задрже бубрег али не иде. Губим апе-
тит, тонем емотивно све дубље. Руке су ми плаве од 
силног боцкања, килажа пала на 49 кг од мојих 65 кг. 
На моје инсистирање пуштају ме куци. Креатинин 



18

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних  инвалида Републике Србије - година III, број 6 - 2017

већ 800 и ја немам снаге и осећам се много лоше. 
Долазим у Ниш, јављам се матичном центру ради 
дијализе и опет сам на почетку... Велику подршку 
ми је пружила породица јер без њих не бих успела 
емотивно и психички да се вратим у равнотежу. 
Ево ме већ 13 год на дијализи и планирам још дуго. 
Осећам се баш добро, све се вратило у нормалу. 
О трансплантацији више не размишљам, чак сам 
једном и одбила да одем кад су ме звали пре 2 
месеца из Београда. Гледам људе како се враћају 
дијализи после 4-5 год од трансплантације. Како ко 
има среће очигледно.

Прихватила сам своју болест и дијализу на најбољи 
могући начин и функционишем скоро као и друге 
здраве жене. Штета сто вам нико не каже и другу 
страну трансплантације. Она је залечење на одре-
ђено време, никако излечење. Да има и лоше стране 
и да треба све сазнати о томе па изабрати између 
дијализе и трансплантације. Једном један лекар, 
овде у Нишу, рече: боља је добра дијализа од лоше 
трансплантације.

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

Захваљујемо се Александру Давидовићу, председ-
нику УДРУЖЕЊА ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНС-
ПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИН-
ВАЛИДА «НАИСУС», који нам је доставио овај текст 
и фотографије.

Програми донација органа широм 
света 

Шпанија. Са највишим стопама донатора у све-ту 
већ 24 године, Шпанија се сматра златним стан-
дардом за донације органа.  У 2015. години са 
39,7 донатора на милион, у Шпанији је извршено 
4,769 трансплантата.  Систем „претпостављене са-
гласности“, шпански модел сматра све грађане као 
потенцијалне донаторе, осим ако не одлуче из-
ричито да одбију. Коначну одлуку имају најближи 
умрлим.  Ако породица одбије, органи покојне 
особе се не узимају.  Али пошто је ниво свести о 
донацији органа у земљи висок, стопа одбијања је 
ниска, процењена на само 15,3 процената у 2015. 
години. 

У просеку, Шпанија обавља до 13 трансплантата 
дневно, што значи више од једног трансплантата 
сваких два сата, наводи се у саопштењу шпанске 
Националне организације за трансплантацију.  Зе-
мља је у протеклих 24 године била светски лидер 
у донирању органа.  Њен рекорд у 2015. години са 
39,7 донатора на милион становника и 4,769 транс-
плантата. 

Друге земље с предвиђеном сагласношћу укључују 
Француску, Грчку, Норвешку, Шведску, Турску, Хр-
ватску, Словенију. 

Иран. Међу муслиманима важи став да је доз-
вољена трансплантација од живих донора, али 
не и од мождано мртвих особа. Др Фазел је успео 
да Имам Хомеини изда фатву да се дозвољава и 
трансплантација од мождано мртвих особа. Иран 
има 2500 трансплатација бубрега у току једне 
године, 700 трансплантација јетре, 100 срца и 16 
плућа. Велики број трансплантације бубрега је због 
великог броја живих донора. Иран је једина земља 
у свету где је легално купити бубрег.  То је помогло 
у ефикасном окончању чекања за трансплантацију 
бубрега од 1999. године. 

Особа којој је потребан бубрега упућује се на Асо-
цијацију за дијализу и трансплантацију болесника 
која их повезује са потенцијалним донатором.  Овим 
донаторима који нису сродству гарантују се новчана 
надокнада од око 1.200 долара од владе и додатни 
износ од примаоца бубрега који се креће од 2.300 до 
4.500 долара. Осим тога, донаторима се продужава 
здравствена заштита најмање годину дана и лечење 
у владиним болницама годинама након тога.  Свe 
трошкови болнице плаћа влада и свако испод 35 
година може донирати бубрег. 

Израел. Трансплантација органа у Израелу је исто-
ријски била ниска у поређењу са другим западним 
земљама због уобичајеног уверења да је донација 
органа забрањена према јеврејском праву.  Ово се 
променило са доношењем нових закона о донирању 
органа у 2008. години. Ако два пацијента имају исту 
медицинску потребу, приоритет ће имати пацијент 
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који је потписао донаторску карту или чији су чла-
нови породице донирали орган.  Ова политика 
је названа „не даје, не добија“. Предност имају и 
чла-нови породице регистрованих донора.  Поред 
тога, закон пружа финансијску надокнаду живим 
донорима за здравствене трошкове због донације 
и губитка радног времена у износу од 5000 долара.  
Поред тога, живи донатори имају здравствено и 
животно осигурање у трајању од пет година.  У првој 
години примене закона трансплантација органа у 
земљи је порасла за 60%. 

САД. У САД тренутно 121.678 људи који чекају преса-
ђивање органа за спасавање од којих 100.791 чека 
трансплантацију бубрега (податак од 01.11.2016.). 
Средње време чекања за трансплантацију бубрега је 
3,6 године и може се разликовати у зависности од 
здравља, компатибилности и доступности органа.  У 
2014. у Сједињеним Државама је обављено 17.107 
трансплантација бубрега.  Од тога 11.570 је дошло 
од преминулих донора, а 5.537 долази од живих до-
нора. Од живих донора мушког пола је било 2,052 
а женског 3,486. Донори су били родитељи 453, 
деца 772, идентични близанци 7, супружници 1,071. 
Кадаверични донори су били мушког пола 4,647 и 
женског 3.114.

У просеку:  Преко 3000 нових пацијената се сва-
ког месеца додају на листу чекања бубрега. 13 људи 
умире сваки дан док чека на пресађивање бу-брега 
за живот. Сваких 14 минута неко се додаје на листу 
трансплантација бубрега. У 2014, 4.761 пацијената је 
умрло док су чекали трансплантацију бубрега. 3.668 
људи су постали сувише болесни за трансплантацију 
бубрега. Већина државних закона такође има од-
редбу да државним службеницима обезбеђује пла-
ћено одсуство ако се добровољно пријаве као живи 
донори, а 19 држава пружа пореске олакшице за до-
нирање органа. 

Јапан. Године 2001. извршено је укупно 705 транс-
плантата, укључујући 554 од живих донора и 151 од 
умрлих донора.  Број се постепено повећавао и дос-
тигао је 1000 у 2006. години и 1500 у 2011. години. 
После тога је извршено око 1600 трансплантација 
сваке године, а 1661 трансплантација је обављено у 
2015. години, што је највећи број до сада.  Док је 
број трансплантација живих донатора порастао, 
број кадаверичних донора се није променио од 
2001. године

Кина. Трансплантација органа у Кини се одвија од 
1960. године и један је од највећих програма транс-
плантације органа на свету, који је на годишњем 
нивоу достигао преко 13.000 трансплантата. У Кини 
су узимани органи од особа које су осуђене на смрт. 
У августу 2009. године је објављено да је око 65% 
трансплантираних органа и даље од затвореника за 
извршење смртне казне.  

Бразил. Покушано је да се  примени модел претпос-
тављене сагласности за донацију органа 1997. године 

али је закон укинут 8 година касније.  Иницијатива 
се суочила са великом критиком и неповерењем од 
стране јавности. Људи су се  плашили да ће њихови 
органи бити узети пре него што буду проглашени 
мождано мртвима. Тренутна стопа донације је 16 на 
милион људи.

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

Моја животна прича до друге 
трансплантације бубрега

Проблеме са бубрежном болешћу имам од 1998. го-
дине. 

Први пут сам отишао на преглед код нефролога у 
Градску болницу, код др Драгићевића, који ми је по-
сле свих неопходних анализа и снимања рекао шта 
ме све чека у будућности што се тиче бубрега и могу 
вам рећи да је доста тачно све предвидео.

Моје име је Живота Срећковић, рођен сам 1961. го-
дине у Ваљеву.

Данас живим у Београду где сам и радио, члан сам 
Удружења бубрежних болесника КБЦ Звездара.

Моја прва дијагноза је била туберкулоза бубрега 
коју сам санирао адекватном терапијом за шест 
месеци али су последице остале, креатинин је већ 
почео да расте. Уз редовне контроле и савете лекара 
као и адекватну дијету борио сам се све до 2002. 
године када је дошло до погоршања. Примљен сам у 
болницу али је креатинин и даље растао, дневно по 
50 до 100 јединица. Наравно да је функција бубрега 
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била све слабија.

Уз одређену терапију у болници креатинин је био 
око 500 и тада су ми лекари предложили да се ура-
ди АВ фистула, крајем 2002. године, како би био 
спреман за хемодијализу, која ме је чекала.

Фистула је урађена успешно, на левој је руци. Са 
дијетом сам успео да одложим дијализу све до 
априла 2003. године.

У то време сам био ожењен већ неких 18 година. 
Након сазнања шта ме све чека у будућности суп-
руга ме напушта, настају проблеми, ја падам 
у депресију и одлазим код неуропсихијатра на 
разговор.

На питање како се осећам ја одговарам: - да морам 
на дијализу, - да ми је фирма у стечају и да сам без 
посла, - да ме је супруга оставила, - да постоји мо-
гућност да син који се родио и носи моје презиме 
можда није мој и - да сам пред разводом брака.

Докторка ми је одредила терапију која ми је заиста 
помогла, подигла ме је, помогла ми је да се суочим 
са тренутним стањем и ја почињем да решавам про-
блеме које сам имао а који су се нагомилали.

Поднео сам тужбу за развод брака, доказивање очи-
нства и поделу имовине а упоредо сам ишао и на 
дијализу, три пута недељно, и живео сам у стану. 
Дијализу сам доста тешко подносио, имао сам јако 
лошу крвну слику и примао рекормон током сваке 
дијализе.

Од марта 2004. године точак среће се окреће и све 
креће на боље за мене. Упознајем садашњу супругу 
која ме и дан данас прати и уз мене је у сваком тре-
нутку.

Мајка сазнаје да можда постоји могућност да ми 
донира бубрег. Крећемо са прегледима и др Бла-
гојевић нам потврђује да може да ми буде донор.

Прва трансплантација је урађена  17.06.2004. годи-
не на уролошкој клиници. Операцију је обавио др 
Милутиновић успешно. Постоперативни ток је био 
добар и после скоро месец дана ја сам изашао из 
болнице.

Бубрег је веома добро функционисао тако да је, уз 
добру терапију и контроле које сам имао, из дана у 
дан било све боље.

И наравно није било више дијализа, могао сам да 
путујем, сваке године сам са супругом ишао у Грчку, 
која ми је због климе много пријала.

Мајчин бубрег ме је служио све до 11.11.2014. 
године, непуних 11 година. И опет све креће по 
старом, враћам се у Градску болницу и настављам 
да дијализом. Долази и до проблема са мајчиним 
бубрегом који сам морао да одстраним. Ту ин-

тервенцију је урадио др Топузовић на уролошкој 
клиници јула 2015. године.

Након 6-7 месеци одлазим у Завод за трансфузију 
крви на припрему за нову трансплантацију, вадим 
крв на антитела и др Кезић, која ме је водила у кли-
ничком центру, саопштава ми да је све у реду и да 
могу да наставим са припремама и прегледима за 
нову трансплантацију.

Све прегледе сам обавио и на листу сам стављен 
31.08.2016. године.

Понедељак је, 4. септембар 2017. год, око 5.30 кре-
ћем на редовну дијализу и негде око 11 сати звони 
мобилни телефон.

Непознат број а са друге стране др Вавић са ВМА 
који ми саопштава да имају бубрег, да понесем па-
пире и дођем што пре.

На ВМА стижем у 12 сати, одмах ваде крв, раде пре-
гледе. У међувремену стиже још три кандидата за 
трансплантацију.

Негде око 19 сати они бирају мене и једну госпођу 
из Београда за трансплантацију као кандидате са 
најбољом подударношћу.

Око 20 сати пресвлачење, припрема и одлазак у опе-
рациону салу, тако да сам већ после поноћи имао 
нови, други трансплантирани орган.

Постоперативни ток тече нормално, вредност креа-
тинина се враћа у нормалу а ја се осећам, из дана у 
дан, све боље.

Веома сам захвалан породици донора органа која 
ми је омогућила живот без дијализе.   ВЕЛИКО ХВА-
ЛА ОД СРЦА.
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Захвалио бих свим докторима и медицинским сес-
трама од Градске болнице, Клиничког центра Срби-
је, нефролошке амбуланте до ВМА, где се тренутно 
лечим, што су се несебично бринули о мени.

Морам да нагласим и захвалим се мојој вољеној 
супрузи Љиљани на огромној подршци и што је 
била уз мене у свим тешким и лепим моментима 
моје борбе.

Поручио бих свим пацијентима који иду на дијализу 
да буду позитивни, да мисле на себе, да редовно иду 
на контролне прегледе и буду истрајни уколико же-
ле да се трансплантирају.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА

Пре девет година италијанска влада је поклонила 
Србији 355 апарата за хемодијализу Србији. Осам 
апарата је стигло у Врњачку бању. Специјална бол-
ница је обезбедила простор и све што је неопходно 
за рад 2013. године. Републичка стручна комисију 
за нефрологију и урологију је 2013. година дала 
мишљење да центар у Врњачкој бањи почне са 
радом. Наш савез покушава да утиче да центар у 
Врњачкој бањи коначно почне са радом. Обраћали 
смо се свима који су за то надлежни. Обратили смо 
се и повереници за заштиту равноправности која се 
укључила у наше покушаје да центар почне са радом. 
Активирали смо бројне медије који су извештавали 
о овом проблему. 

У жељи да покренемо рад центра били смо у Вр-
њачкој бањи 20.7.2017. године. Наш савез су 
представљали председник и координатор Савеза, 
Гордана Тодић, председник удружења у КБЦ 
Звездара и Жика Срећковић, члан удружења у 
КБЦ Звездара. У разговору су учествовали дире-
ктор Специјалне болнице Слађана Брковић, дип-
ломирани економиста, помоћник директора за 
медицинска питања др Живадин Ђорђевић, специ-
јалиста интерне медицине, др Љиљана Ивек, не-
фролог и главне медицинске сестре.

Уверили смо се да је све спремно за рад. Сада бо-
лесници из Врњачке бање сада путују на дијализу у 
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Краљево. У току је поступак оснивања удружења па-
цијената у Врњачкој бањи како би се организовано 
и активно укључили у борбу за отварање центра за 
дијализу.

Нови центар за хемодијализу у Врњачкој бањи би 
могао да обезбеди хемодијализу за туристе који 
долазе у бању. Много је наших пацијената заинте-
ресовано за такву туристичку дијализу.
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ТРИБИНА НА КОЛАРЦУ

Савез организација бубрежних инвалида Репу-
блике Србије организовао је 8.9.2017. године у 
18 сати Задужбини Илије М. Коларца трибину о 
трансплантацији бубрега. Учесници трибине су 
били: пук проф др Ђоко Максић, асист др Мирјана 
Лаушевић, др Сања Бајчетић и прим др Љубинко 
Тодоровић. Пук проф др Ђоко Максић је говорио о 
трансплантацију свету и Србији. Асист др Мирјана 
Лаушевић је говорила о раду са породицама 
кадаверичних донора. Др Сања Бајчетић је говорила 
о припреми пацијената за трансплантацију. Прим 
др Љубинко Тодоровић је био модератор трибине.

Дискусија је била врло емотивна и пацијенти су 
износили своја мишљења и своја искуства. Једно-
гласан закључак да је у Србији неопходна боља 
трансплантација.

Све фотографије: Александар Тодоровић (Nikon 
D3300, 18-55/3,5-5,6 VR II) и Тања Тодоровић (Fujif-
ilm FinePix X100, 2/23)
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АКТИВНОСТИ САВЕЗА

Наш Савез је у сарадњи са многим удружењима ор-
ганизовао бројне активности. О томе смо редовно 
извештавали на нашој страници на фејсбуку. Овде 
су фотографије са неких активности.

Активности нашег Савеза финансира Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
Наш лиценцирани психотерапеут Србијанка Андре-
јић ради са пацијентима из Београда, Крагујевца, 
Смедеревске Паланке, Свилајнца, Ниша, Бора. Део 
активности финансира Савез, а део локална удру-
жења.  Психолошка подршка пацијентима ја јако 
битна. Слободно се јавите а ми ћемо видети да ли 
постоји могућност да психотерапеут долази и у 
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ваше удружење.

Психотерапија може бити групна или индивидуал-
на. И једна и друга има своје предности. Ако се ради 
индивидуална психотерапија врло често се у тера-
пију укључују и чланови породице.

Осим психотерапије  могући су и савети нутрицио-
нисте Ане Тодоровић, као и предавања нефролога 
и других специјалиста. Врло су важни и међусобни 

контакти пацијената. Ти контакти су некада најваж-
нији за почетнике на третману хемодијализом.

Удружења би требало да конкуришу за средства за 
своје активности преко савеза. За све нејасноће око 
финансрања активности удружења слободно нам се 
обратите. Такође удружења могу да добију средства 
од својих општина или од различитих других дона-
тора, за шта је најбољи пример удружење у При-
јепољу.
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Професор Робин Иди

Робин Антони Џефри Иди је рођен у Каиру, Египат, 
у новембру 1940. године, друго дете родитеља који 
је водио посао увоза медицинских часописа и књига 
на Блиски исток. Послат је у Британију у школу у 
Сомсерсету, али то му није одговарало, па се пре-
селио у другу школу у Западном Сасексу.

Имао је девет година када је рутински преглед 
показао да има протеине у урину. Тестови су 
сугерисали да је због његовог положаја и он и 
његовим родитељима речено да нема разлога за 
бригу. Неколико година касније, док је био студент 
медицине у Гајовој болници, играо је енергичну игру 
хокеја када је у грудима осећао бо.л, постао је без 
даха и имао грчеве у прстима и уснама. Сумњало се 
на срчани удар.

У наредних неколико недеља његово стање је погор-
шано. «Осећао сам се горе након што сам пио пиво, 
што је тада била нека врста главне хране за ученике».

Убрзо је примљен у болницу где је студирао, а доктори 
су дијагностиковали непоправљиво отказивање бу-
брега. У то време није било доступне дијализе у 
Британији. Био је стављен на ужасно рестриктивну 
исхрану, лекови које је он узимао имали су ужасне 
нежељене ефекте, а поновљене трансфузије крви су 
га оставиле превише уморне да би имали неку врсту 
друштвеног живота.

“Моји родитељи су већ били разочарани јер је моја 
сестра умрла у авионској несрећи осам година ра-
није, а сада је њихов једини син умирао”, присетио 
се Иди. Дијана, његова једина сестра, погинула је у 
априлу 1954. године када се авион у коме је била 
путник срушио на Медитерану око 200 миља од 
Рима.

На крају се Иди вратио да живи са својим роди-
тељима. «Ово је само по себи било чудно, јер док 
нисам ушао у Гуи, био сам у интернату од девет 
година”, рекао је. Изгледало је да је мало наде, а 
ентузијазам његових родитеља за пионирски трет-
ман који се развио у Сијетлу није нашао ни мало 
разумевања међу британским лекарима

Пресудан је био чланак у часопису Лајф у но-
вембру 1962. године, који је давао наду Робину 
Иду, младом студенту медицине са бубрежном ин-
суфицијенцијом. Његова мајка је била у фризерају 
када је прочитала о Скрибнеру, пиониру дуготрајне 
бубрежне дијализе на Универзитету у Вашингтону у 
Сијетлу, на северозападу САД-а.

У чланку је описано лечење које се назива хемо-
дијализа, метода чишћења крви од токсина и 
отпадних производа који се акумулирају када 
бубрези престане да нормално функционишу. То 
је био одговор на њене молитве. Изванредном слу-
чајношћу пажњу његовог оца је привукла исту прича 
у француском магазину Пари Мач.
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Иди, који је тада имао 22 године, отпутовао је у 
Сијетл да учествује у овом радикалном новом трет-
ману. Био је тако слаб, да га је требало носити у ави-
он у Хитроу, док су лекари у САД очекивали да ће 
умрети убрзо након доласка. “Једва сам могао да 
померим главу са јастука”, присетио се он. 

На тој првој посети био је у соби са још три пацијента: 
Клајд, који је две године био на дијализи; Кети, 
која је била пријатељска према Енглезу; и Харви, 
продавац ципела са краћим радним временом који 
је био мање толерантан за новог болесника.

Раније је лечење било сматрано погодним само за 
краткотрајну употребу, да би преболели пацијенти 
док се њихова бубрежна функција не опорави. Ме-
ђутим, Скрибнеров приступ омогућио је поновљен 
третман током месеци. Ово је омогућено развојем 
уређаја, касније познатог као „Скрибнеров шант“, 
због пружања поновљеног приступа крвотоку 
пацијента. У то време она је била доступна само у 
Сијетлу, а било је простора за само неколико па-
цијената, који су бирали одбор цркве, медицинска 
професија и адвокати. „Комитет је дословно имао 
моћ живота и смрти“ рекао је Иди.

Његови родитељи су били толико одлучни да му 
омогуће третман да су постигли споразум са Скриб-
нером. 

Био је прихваћен и био је један од првих 13 пације-
ната који се лече. Касније ће се сви снимити заједно.

Фотографија доле: Робин Иди 2008. године

Први пацијенти на третману хемодијализом 
у Сијетлу (горе) и Робин Иди на третману 

хемодијализом 1966. године (доле)
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После око шест недеља третман је почео да делује, 
али Иди је и даље био веома слаб. Четири месеца 
касније, он је прешао у Едмонтон, Алберта, да 
ради као бубрежни техничар у Лабораторији за хе-
модијализу, помажући другим бубрежним паци-
јентима по дану, а потом ноћу се укључивао на соп-
ствену дијализу.

Његов третман у Сијетлу, а потом у Едмонтону, 
показао се успешним. Такође је желео да се врати 
на своје медицинске студије. Лекар задужен за 
бубрежну службу у Едмонтону организовао је да 
присуствује предавањима на Медицинском факул-
тету Универзитета у Алберти.

Иди је затим сазнао за развој два програма за дија-
лизу који почињу у Лондону, у болници Charing 
Cross Hospital и у the Royal Free. Вратио се у Велику 
Британију и постао пацијент у другој болници. У 
року од четири године је завршио медицину, завр-
шио своју прву годину као млађи доктор и оженио 
Ен Џин, дијализну медицинску сестру која му је по-
могла да успостави јединицу за дијализу у кући. 

Иди је наставио да развија истакнуту каријеру у 
дерматологији, специјализирајући се за лечење 
људи са епидермолизном булозом (ЕБ), која је ра-
зорна генетска болест. Године 1980. Иди је развио 
пренаталне тестове за ЕБ.

Његова канцеларија у болници „Сент Томас“, где 
је радио много година, можда је остављала утисак 
неорганизованости. Међутим, он је увек могао од-
мах да нађе књигу или часопис који је тражио. 

Иако му је требала редовна дијализа, Иди је много 
путовао. Он је тврдио да је успешно организовао ди-
јализу у 30 центара у 15 земаља. 

Даље је наставио дијализу више од две деценије, 
све док се 1987. године није појавио бубрег за тра-
нсплантацију. После тога је инсистирао да је за-
нимљиво искуство „поново пишати после свих ових 
година“. Након тога, његово здравље је значајно 
побољшано и промовисан је у редовног професора 
1990. године.

Био је прималац разних престижних награда и често 
је предавао о својим искуствима. «Опстанак није 
довољан», рекао је, позивајући бубрежне пацијенте 
са да буду информисани и да активно учествују у 
свом третману. На крају је остао захвалан за текст 
у часопису Лајф који је његова мајка прочитала у 
фризерском салону. Као што је једном рекао: «Ни-
када не потцењујте моћ популарне штампе».

Професор Робин Иди, дерматолог и дијализни пио-
нир, рођен је 29. новембра 1940. Умро је 2. августа 
2017. године од компликација након операције ср-
ца, старости 76 година.

Припремљено на основу текста у Тајмсу од 1. 
септембра 2017. године.

САСТАНАК У НИШУ

У организацији Удружења дијализираних и транс-
плантираних бубрежних болесника и инвалида 
„НАИСУС“,  одржан је састанак 24.09.2017. године 
у амфитеатру Интерних клика Клиничког центра 
Ниш. На састанку чланова удружења “НАИСУС“ и 
руководства клинике за нефрологију (директор и 
начелник дијализе) на коме су присуствовали пред-
ставници савеза организације бубрежних инвалида 
Републике Србије  (председник, координатор актив-
ности и психотерапеут) дискутовало се на више те-
ма и добијене су информације о тренутном стању на 
дијализи у Нишу.

У дискусији су активно учествовали прим др Љу-
бинко Тодоровић и доц. др Бранка Митић, која је 
објаснила најважније питање израде васкуларних 
приступа. Докторка која је деценијама  радила 
АВ фистуле је пензионисана тако да је настао 
проблем ко ће преузети израду истих. На велико 
инсистирање лекара са нефролошке клинике 
убудуће преузети израду АВ приступа преузима 
Клиника за васкуларну хирургију. Договорено је да 
васкуларни хирурзи долазе  на нефролошку клинику 
ради израде приступа. Исто тако договорено је да 
код појаве тромбозе фистуле лекари Клинике за 
васкуларну хирургију у што краћем року ураде 
тромбектомију исте и врате је у функцију ако за 
то постоји могућност. АВ приступе ће радити два 
три хирурга тако да се неће стварати монопол да 
само један лекар ради приступе као што је раније 
било Што се тиче пласирања тунелизирајућих Хик-
ман катетера остаје проблем немамо стручњака 
који би радио на њиховом постављању, тако да ће 
пацијенти ако се утврде медицинске индикације би-
ти упућивани у друге референтне установе. 

Што се тиче обнове машина за дијализу упућен је 
захтев Клинике за нефрологију управи Клиничког 
центра у Нишу. 

Председник Савеза је све присутне информисао о 
активностима савеза.

Од др. Бранке Митић смо добили информацију 
да ће се у визитирању пацијента поред нефролога  
укључити и фармаколог и ендокринолог. Присут-
нима се обратила и психотерапеут Србијанка 
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Андрејић и понудила психо социјалну подршку ка-
ко пацијентима који су на дијализи и њиховим по-
родицама тако и пацијентима који се припремају 
за дијализу и трансплантацију. Психотерапеут 
би долазио у Ниш зависно од потребе и договора. 
Трошкове психосоцијалне подршке ће сносити Са-
вез бубрежних инвалида Р. Србије.

Договорено је да се Нишко удружење „НАИСУС“ 
обрати са конципираним пројектним активностима 
са захтевом за финансирање на конкурсу који распи-
сује министарство крајем године, како би добили 
средства за даљи рад и реализацију активности уд-
ружења

Александар Давидовић, председник удружења (ре-
дакција је нешто изменила и скратила текст због 
ограниченог простора)

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

Удружење бубрежних инвалида за општине Зајечар 
и Бољевац је дана 24.9.2017. године организовало 
излет у Сокобању, фотографија доле.

УДРУЖЕЊЕ У ПРИЈЕПОЉУ

Пример веома доброг рада Удружења, разумевање 
особља и међусобне сарадње и слоге чланова, особа 
на дијализи. 

Удружење бубрежних инвалида Пријепоље је, уз 
помоћ добрих људи,спонзора и чланарине успело 
да одељење хемодијализе опреми са три телевизора, 
која ће члановима олакшати неколико сати дијализе.
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Фотографија горе: Излет удружења из Бора у Видин 
12.10.2017. Доле: ученици СШ „ Жикица Дам-

њановић“ из См. Паланке, извођачи позоришне 
представе. поводом дана донација органа.
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Европски дан донације органа у 
Смедеревској Паланци и Великој 

Плани 

Међуопштинско удружење бубрежних инвалида и 
болесника Смедеревске Паланке и Велике Плане – 
Kidney је уз велику подршку др Верице Ђорђевић 
15.10.2017. године обележило Европски дан дона-
ције органа у Смедеревској Паланци и Великој Пла-
ни. Грађанима је мерен ниво шећера у крви, крвни 
притисак. 

У салама позоришта у Смедеревској Паланци и 
Великој Плани ученици Средње Школе „Жикица 

Дамњановић“ су извели представу за Европски 
дан донације органа. Представу је сни-мила ТВ 
„Јасеница“ из  Смедеревске  и може се погледати на 
Youtube. 

Савез су представљали председник Савеза, коорди-
натор Татјана Стојановић, психотерапеут Србијанка 
Андрејић и нутрициониста Ана Тодоровић. Медиј-
ски су ову активност пратили ТВ „Јасеница“ из  
Смедеревске Паланке и Телевизија из Велике Плане

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

САСТАНАК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Дана 22.10.2017. године у просторијама нашег 
Савеза одржан је састанак надзорног одбора у 
комплетном саставу: Снежана Живковић, Жика 
Срећковић и Славко Николић. У раду Савеза су 
учествовали Весна Јовановић, књиговођа Савеза 
и координатор Савеза Татјана Стојановић. Био је 
присутан и председник Савеза. Разматрано је пос-
ловање за 2016. годину. Чланови Надзорног одбора 
нису имали примедбе на рад. Пословање за 2017. 
годину ће бити предмет разматрања када се заврши 
пословање у 2017. години.

Фотографија доле са састанка Надзорног одбора 
(Nikon D3300, 18 mm, 1/100, f/5, ISO-400) 
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Фестивал здравља

Шеснаести фестивал здравља је одржан 2. и 3. но-
вембра 2017. године под слоганом «Храбро до зд-
равља». У оквиру овог фестивала реализован је и 
пројекат «Културом до здравља», где je показано 
кроз низ позоришних представа, балетских наступа, 
разговора са писцима и сликарима, да су уметност, 
бонтон и добра комуникација још један од избора за 
одржавање доброг општег стања.

На манифестацији су учествовали домови здравља, 
државне и приватне ординације, болнице и апотеке, 
фармацеутске куће, фитнес, велнес и бањски цен-
три и сви они који се баве здравом исхраном. Јесењи 
фестивал здравља је био отворен од 10 до 20 сати, а 
улаз је био бесплатан.

Покровитељи фестивала су министарства одбране 
и здравља, Секретаријат за здравство Београда, Ле-
карска комора Србије, Агенција за лекове и меди-
цинска средства, Црвени крст Србије, Спортски 
савез Србије, Општина Стари град и Дом здравља 
Стари град. Председница Организационог одбора 
манифестације је др Мирјана Мићовић.

Наш Савез је добио термин 2.11.2017. године 13.20 
-14.00 сати. На трибини Удружења бубрежних бо-
лесника тему: “Значај сарадње доктора и пације-
ната на дијализи” представио је прим. др Љубинко 

Тодоровић. Тема је заинтересовала слушаоце али 
због ограниченог времена није било могуће одго-
ворити на сва питања.

Идеја за учешће  на овом фестивалу је потекла од 
Звонка Петровића. На жалост он из здравствених 
разлога није могао да дође. Сала је била добро по-
пуњена, али је било мало пацијената који су на трет-
ману  хемодијалом.

Председница Организационог одбора манифеста-
ције др Мирјана Мићовић нас је позвала да учест-
вујемо и наредне године. Предлажите теме и преда-
ваче! Планирајте да дођете и чујете важне чињенице, 
али  и да се види да постојимо.
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САСТАНАК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Дана 5.11.2017. године у просторијама нашег Савеза 
одржан је састанак Извршног одбора. Присутни 
су Новица Јанковић, председник Извршног од-
бора и чланови: Раде Павловић, Александар Да-
видовић и Јасмина Николић. Нису били Јован 
Станојевић, Звонко Петровић и Игор Петровић. У 
раду је учествовала и наша координаторка Татјана 
Стојановић. Председник Савеза није био присутан 
(из техничких разлога). Председник ИО је прочитао 
извештај о раду председника Савеза. Размотрен је 
извештај Надзорног одбора. Усвојене су даље актив-
ности Савеза.

Драган Петровић

Зовем се Драган Петровић, рођен 1966.године у 
Београду, општина Чукарица. Од своје шесте године 
живим у Пироту.

Био сам учесник радне акције на Пештеру и тад 
почињу моји здравствени проблеми. Због високе 
температуре коју сам добио полако су почели и 
проблеми са бубрезима. Притисак  210, креатинин 
1980 и веома лоша крвна слика су разлог због којег 
је мој лекар одлучио да кренем са дијализом 2004.
године. У почетку сам ишао два  а касније три пута 
недељно на дијализу.
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Било ми је много тешко у почетку, грчеве и болове 
сам са великом муком и теретом подносио.

А сада сам прихватио такво стање и, без обзира што је 
тешко живети са тим олакшање ми пружа чињеница 
да нисам сам, да је ту породица која пролази кроз 
све то са мном и због мене. Највећа подршка су ми 
супруга Снежана, син и кћерке. А највећа срећа и 
разлог моје борбе је унука Милица.

Сваког дана устајем рано, напорно ми је лежање од 4 
– 5 сата и уморан сам од страха да фистула неће ра-
дити како треба али  покушавам да се придржавам 
правила исхране и количине уноса воде како би ми 
дијализа била подношљива и како бих живео нор-
малним животом.

Мишљења сам да приоритет за трансплантацију мо-
рају да буду млађи људи, неко ко са великом надом 
у бољи живот иде сваки дан на дијализу и живи у 
великом ишчекивању.

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

Dear Dr. Zoran,
Greetings!
We allow dialysis society journal to publish matter 
from our book. We request them to mention at the end 
of article following lines:
For further information visit: www.KidneyEducation.
com Download 230 Paged Kidney Book in Serbian and 
other 30+ Languages Free!! 
Thanking you,
Dr. Sanjay Pandya

Бубрег и његове функције

Бубрег је један од најважнијих виталних органа у 
људском телу. Поремећај рада бубрега може да дове-
де до озбиљне болести, па чак и до смрти. Бубрег 
има веома комплексну структуру и функције. Две 
најважније функције бубрега су да избацује штетне 
и токсичне супстанце из организма и да одржава 
равнотежу воде, течности, минерала и других хе-
мијских супстанци, тј. електролита као што су нат-
ријум, калијум итд. 

Бубрег ствара урин тако што уклања токсичне от-
падне продукте и вишак воде из организма. Урин 
који настаје у бубрегу, пролази затим кроз уретере, 
бешику и бива излучен напоље кроз уретру.

Већина људи (мушкараца и жена) има два бубрега.

Бубрези су лоцирани у горњем задњем делу абдо-
мена (слабинском делу) са сваке стране кичме. До-
ња ребра их штите од повреда.

Бубрези леже дубоко у абдомену и нормално се не 
могу осетити, ни напипати.

Бубрези су парни органи, у облику пасуља. Код 
одраслих, бубрег је дугачак око 10 до 13 цм, широк 
је 6 цм и дебео 4 цм. Сваки бубрег је тежак око 150 
до 170 грама.

Урин који је створен у бубрегу тече уретерима до 
мокраћне бешике. Уретери су шупље цевчице дуге 
по око 25цм и направљене од специјалних мишића.

Бешика је шупљи орган чији су зидови направљени 
од мишића. Бешика код одраслих особа може да 
држи 400 - 500 мл урина и када је напуњена скоро 
до врха, особа осећа потребу да мокри (уринира).

Урин се из бешике избацује кроз уретру током ури-
нирања (мокрења). Код жена уретра је релативно 
кратка, док је код мушкараца много дужа.

Зашто су бубрези важни за организам?
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Ми конзумирамо различите количине и врсте хране 
сваког дана.

Количина воде, соли и киселина у нашем телу 
такође варира сваког дана.

Непрестани процес претварања хране у енергију 
ствара штетне, токсичне продукте.

Наведени фактори доводе до промене у количини 
течности, електролита и киселина у телу. Наго-
милавање нежељених токсичних супстанци може 
бити опасно по живот. 

Бубрези одрађују изузетно важну улогу у чишћењу 
организма тако што избацују штетне и токсичне 
продукте. У исто време они регулишу и одржавају 
уравнотежен ниво воде и електролита, као и ацидо-
базну равнотежу.

Које су функције бубрега?

Примарна функција бубрега је да стварају урин 
и пречишћавају крв. Бубрези уклањају штетне 
продукте и друге супстанце које нису потребне 
организму. Важне функције бубрега су следеће:

1. Уклањање продуката метаболизма

Пречишћавање крви уклањањем производа мета-
болизма је најважнија функција бубрега.

Храна коју уносимо садржи протеине (беланчеви-
не). Протеини су неопходни за раст и обнављање 
организма. У процесу њиховог искоришћавања, у 
организму настају разни нежељени нуспроизводи. 
Њихово нагомилавање делује као отров за ор-
ганизам. Бубрези филтрирају крв и из ње избацују 
ове токсичне продукте који се потом излучују ури-
ном.

Креатинин и уреја су два важна производа мета-
болизма који се могу лако измерити у крви. Њихов 
ниво у крви је показатељ функције бубрега. Када оба 
бубрега слабије раде, вредности уреје и креатинина 
у крви су повишене.

2. Отклањање вишка течности

Друга најважнија функција бубрега је регулисање 
баланса течности тако што се вишак воде излучује 
урином, док у телу остаје нормална количина која 
је неопходна за живот.

Када бубрези изгубе способност да уклањају овај 
вишак воде, настају отоци.

3. Равнотежа минерала и електролита

Бубрези имају још једну важну улогу, а то је ре-
гулисање баланса минерала и електролита као што 
су натријум, калијум, водоник, калцијум, фосфор, 
магнезијум и бикарбонати и на тај начин одржавају 
нормалан састав телесних течности.

Промене у нивоу натријума могу да утичу на стање 
свести пацијента, док промене нивоа калијума могу 
имати озбиљне нежељене утицаје на срчани ритам 
и на мишићне функције. Одржавање нормалног 
нивоа калцијума и фосфора у крви су важни за зд-
раве кости и зубе.

4. Контрола крвног притиска

Регулишући ниво воде и соли у организму, бубрези 
су главни регулатор висине крвног притиска. Поред 
тога, бубрези производе различите хормоне (ренин, 
ангиотензин, простагландине итд.), који такође 
утичу на регулацију воде и соли у организму. Бубрези 
дакле имају виталну улогу у одржавању нормалног 
крвног притиска. Поремећаји у регулацији соли 
и воде и у продукцији хормона код пацијената са 
бубрежном исуфицијенцијом могу проузроковати 
висок притисак.

5. Стварање црвених крвних зрнаца

Еритропоиетин је још један хормон који се произво-
ди у бубрегу и који има важну улогу у стварању црве-
них крвних зрнаца. У бубрежној инсуфицијенцији 
опада синтеза еритопоетина, што онда доводи до 
смањене производње црвених крвних зрнаца и до 
пада хемоглобина (тј. до анемије).

То је разлог да се анемија код болесника са бубре-
жном инсуфицијенцијом не поправља упркос дава-
ња препарата гвожђа и витамина. 

6. Одржавање здравих костију

У бубрегу се витамин Д претвара у активну форму 
која је неопходна за апсопцију калцијума из 
хране, раст костију и зуба и одржавање здравих 
костију. У бубрежној инсуфицијенцији долази до 
смањења нивоа активног витамина Д, раст костију 
је такође смањен и кости постају слабе. Код деце, 
успорен раст може бити један од знакова бубрежне 
инсуфицијенције.

Бубрези примају 1200 мл крви на минут (1700 лита-
ра на дан) запречишћавање.

У гломерулима се створи 125 мл/минуту, 180 лита-
ра/дан урина.

У тубулима се реапсорбује 99% (178 литара) течно-
сти.

У 1-2 литра урина се измокре нуспроизводи мета-
болизма/ отрови и вишак минерала.

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

Текст преузет из књиге “Сачувајте своје бубреге” 
уз дозволу аутора. За даље информације посетите: 
www.KidneyEducation.com где можете преузети 
Књигу о бубрезима на 230 страна  на српском језику 
као и на преко 30 других језика бесплатно!!
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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, Јован Станојевић

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,Јасмина Николић

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

Удружење бубрежних болесника општине Земун 
Београд-Земун, Вукова 9,Небојша Касаловић,

Иницијатива за квалитетну дијализу , Београд-Нови 
Београд Народних Хероја 63, Бранко Вукелић 

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 


