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Драги пријатељи,
Министарство културе и информисања је, на конкурсу, одобрило средства за штампање нашег часописа, па ћемо у 2019. години издати два броја.
Ове године је Савез, први пут, успео да организује
Едукативни форум 13. и 14. априла у Параћину.
Први пут смо успели да добијемо термин у
Прес центру УНС–а, за конференцију и трибину
поводом обележавања Светског дана бубрега, који се традиционално обележава марта месеца.
Конференција је организована у сарадњи са фирмом MSD, Удружењем за болести јетре Хронос
и Удружењем хемофиличара. Подржали су нас
Републичка стручна комисија за нефрологију и
урологију, Удружење нефролога Србије, Институт
за јавно здравље Србије Батут, имали смо подршку
експерата (инфектолога, хепатолога, хематолога,
нефролога, епидемиолога) и медија. Конференцији
су присуствовали и представници Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања као
и наши чланови.
И даље имамо формирање и регистрацију нових
удружења. Ове године је формирано Удружење бубрежних болесника Косова и Метохије са седиштем
у Косовској Митровици.
И даље имамо врло бројне активности, програмске
и пројектне. У сарадњи са удружењима чланицама
присутни смо у многим местима.
Наше чланице своје активности реализују кроз едукацију, излете, излете са медицинским особљем...
На тај начин покушавају да, на нивоу свог центра,
едукују своје чланове и обезбеде им дружење као
вид рекреације и међусобне размене искустава.
Веома успешну сарадњу имамо и са центрима за дијализу који немају своја удружења али су стручно
особље, медицинске сестре, техничари и лекари
заинтересовани за сарадњу са Савезом.
Дајемо све од себе да информишемо све пацијенте,
да им пружимо психолошку подршку, да побољшамо
третман у свим центрима за хемодијализу.
И даље интензивно сарађујемо са Повереницом
за заштиту равноправности, Националном организацијом особа са инвалидитетом, другим Савезима особа са инвалидитетом и многим другим
организацијама.
Савез је добио статус редовне чланице НООИС –а и
од ове године имамо свог члана у њиховом Управном
Одбору. Поднели смо захтев и за чланство у SEENTRANSPLANT–у, Удружењу трансплантираних југоисточне Европе.

ХЕМОФИЛТРАЦИЈА
Дијализа у свету и Србији се битно разликују.
У Европи и Америци дијализа је метода до
трансплантације, а код нас у Србији је трајна
метода. У књигама се описује хемодијализа (ХД),
хемофилтрација (ХФ) и комбинације ове две методе хемодијафилтрација (ХДФ). Основна је хемодијализа. Хемодијафилтрација је боља метода и
у Србији је правилником ограничена на 20% свих
дијализа.
Хемодијализа је метода пречишћавања крви у којој токсини кроз мембрану пролазе у дијализну
течност. Хемофилтрација је метода која у крв пре
дијализатора убацује течност (70 до 120 литра по
једном третману), а у дијализатору се сва та течност извлачи из крви и са њом бројни токсини. Хемодијафилтрација је комбинација ове две методе.
Хемодијализа добро елиминише мање молекуле,
али скоро да уопште не елиминише велике
молекуле. Хемодијафилтрација боље елиминише
мале молекуле и посебно је боља за велике
молекуле. У књигама се наводи податак да ХДФ
елиминише само 17% бета 2 микроглобулина. О
бета 2 микробулинима смо писали раније у нашем
часопису, а може тај текст прочитати на нашем сајту:
http://www.dijaliza.org/index.php/2017/03/19/375/ .
Хемофилтрација се практично не ради у Србији. ХФ
значајно боље елиминише велике молекуле. Посебан
проблем је што се у великој већини центара не раде
лабораторијске анализе бета 2 микроглобулина.
Ради упоређења вам наводимо вредности бета 2
микроглобулина пре и после дијализе за једног
пацијента. За ХДФ пре 26, после 21,7. За ХФ пре
28, после 7,1. Разлика у елиминацији је драстично
велика. Не ради се о великим бројевима, али су
наведени подаци драстични.
Хемофилтрација је најбоља метода за елиминацију
великих молекула. Зато је треба повремено радити.
Најбоље је радити ХДФ, повремено ХФ.
Требало би увести методу хемофилтрације посебно код пацијената који имају јако повишене вредности бета 2 микроглобулина. Ограничење за хемофилтрацију је квалитет воде за хемодиализу.
Због тога се ова метода не сме радити у бројним
центрима. Не треба одустати већ поправљати квалитет воде у тим центрима.
Једна фирма покушава да уведе дијализатор са већим порама који значајно више елиминише бета 2
микроглобулине у хемодијализи. Вредности за тај
дијализатор у стандардној ХД су пре 26, а након ХД
8. Са тим дијализатором није могуће радити ХДФ и
ХФ.
Покренули смо ову тему, струка је на реду!

Прим др Љубинко Тодоровић
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ЕДУКАТИВНИ ФОРУМ
Фирма MSD (Merck Sharp & Dohme) је за болеснике
на хемодијализи а који имају и хепатитис Ц донирала терапију за 60 пацијената. Значај те донације
се види у чињеници да је РФЗО у 2018. години
купио терапију за 60 пацијената. Такође су нам
донирали средства за одржавање едукативног форума. Одржавање форума је помогла и фирма
„ECOTRADE BG“.

Имали смо идеју да имамо и сесију о перитонеумској дијализи, али није се пријавио ни један пацијент.

У старом Риму форум је био место на коме је свако
могао да говори шта хоће. Ми смо се определили за
форум у коме наши пацијенти могу да питају шта ко
год мисли да је важно.
Изабрали смо хотел Петрус у Параћину због убедљиво најбоље понуде.
У суботу 13.4.2019. годину форум је започет сесијом о трансплантацији коју је водио пук проф др
Ђоко Максић. Присутни су питали све што их интересовало, а проф Максић им је све објашњавао.
Сесија је била изузетно корисна за све присутне
међу којима је био и пацијент коме је бубрег
трансплантиран пре 32 године. Проф Максић је био
одушевљен интеракцијом са присутнима и јавно
нам је понудио простор на ВМА за нашу следећу
акцију.

Вече смо провели у дружењу уз музику.

Сесију о дијализи је водио др Бојан Стопић. Присутни
су питали и били изузетно задовољни објашњењима.
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У недељу је прво проф др Видојко Ђорђевић представио апарат за хемодијализу Nikisso, а затим је одговарао на бројна питања о дијализи и
трансплантацији бубрега. Наставили смо са сесијом о дијализи са др Стопићем. Сви присутни
су били одушевљени објашњењима др Стопића.
Интересовање је било велико, а време ипак ограничено. Затим је говорила Србијанка Андрејић,
лиценцирани психотерапеут, која већ годинама
помаже нашим пацијентима у организацији Савеза и удружења. Било је велико интересовање али
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и ограничено време. Подсећамо да сви заинтересовани могу да се јаве нашем Савезу, али и својим
удружењима. Ми смо већ организовали да наша

психотерапеуткиња пружа подршку у многим нашим удружењима.
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Надамо се да ћемо обезбедити донације и поново
организовати форум. Идеја је да у наредном форуму не покривамо све теме и да изаберемо само
једну тему, на пример утицај фосфата. Имали би
смо неколико сесија: 1) утицај исране, 2) средства
за везивање фосфата из хране, 3) проблеми са
ПТХ. Све трошкове овог форума (трошкови пута,
смештај, храну) је финансирао Савез из донација.
Осим едукација врло важно је било и међусобно упознавање, размена искуства, дружење. Такође смо
чули изузетно добре предлоге како организовати
наша предавања, округле столове и сличне активности. Разговарало се и о томе шта би наши пацијенти волели да читају у нашем часопису.
У раду форума је учестовало 67 пацијената из многих наших удружења (Врања, Лесковца, Ниша,
Бора, Ужица, Смедеревске Паланке, Јагодине, Београда, Шапца, Прибоја, Крагујевца, Параћина, Крушевца...) Пријављивање је ишло искључиво преко
удружења. Сви који су се директно обраћали Савезу
су упућивани на пријављивање преко удружења.

У суботу увече су сви били опуштени, весели, расположени, уз музику.
Један део пацијената је обишао и упознао град
Параћин.
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СКУПШТИНА САВЕЗА
Седница Скупштине Савеза је одржана 30.06.2019.
године у просторијама Скупштине општине Баточина. Место је изабран због изуетно добре сарадње
нашег удружења у Крагујевцу и председника радета
Павловића са Домом здравља у Баточини

Скупштине, Финансијски извештај и извештај НО
као и предложени план рада за текућу и 2020.годину.

Присутне на Скупштини је поздравила др Ана Аничић, специјалиста опште медицине, директорица
Дома здравља Баточина.

На Скупштини је било присутно 16 делегата са правом гласа.
На седници је усвојен Записник са претходне седнице, Извештај о раду Савеза између две седнице

Присутни су подржали организацију првог Едукативног форума који је био организован у Параћину.
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Изабран је нови члан ИО, председник Удружења
Пантрансплант, Маринко Дивјак.
Седници је присуствовао и председник новорегистрованог Удружења Косова и Метохије из Косовске
Митровице, Ненад Јанићевић.
---------------------------------------

УТИЦАЈ ИСХРАНЕ НА
МЕТАБОЛИЗАМ ФОСФАТА

стварању витамина Д важног за чврстину костију,
регулишу концентрацију електролита као што су
натријум, калијум, калцијум, фосфор....
Ограничења у исхрани особа на хемодијализи имају
важну улогу. Неопходно је да пацијенти схвате
разлог ограничења, као и опасности које настају
уколико се ограничења прекрше.
Ограничење се односи на унос појединих намирница
и количине намирница у односу на њихов садржај.
Основне забране су:
- Ограничити унос воде и соли (1л дневно; 2-3г
соли)
- Ограничити унос калијума (2г/дан)
- Ограничити унос фосфора (800-1000мг/дан)
Фосфор је после калцијума најзаступљенији минерал у организму и налази се и до 650г у организму
просечне особе.
Иако је 85% овог минерала концентрисано у костима и зубима, остатак је распоређен на крв и разне
органе, укључујући срце, бубреге, мозак и мишиће.
Фосфор делује са разним другим хранљивим материјама, али његов највернији сапутник је калцијум.
У костима је у односу калцијум фосфор приближно
2:1.
У другим ткивима међутим однос према калцијуму
је много виши.
Фосфор се директно или индиректно укључује у
биолошки или ћелијски процес.

Жељка Драгаш Живковић
Дипломирани нутрициониста дијететичар
Оснивач удружења Lifestyle centar – центар za
#здравијидан Консултант Maharishi Ayurvede
Сертификат NLP Business Practitioner
Смисао човековог живота је да се у борби са животним проблемима не предаје и да се увек труди да
другима помогне. У данашње време информација,
топла реч, осмех и нада у боље сутра имају већу вредност од свих новчаних јединица и светских берзи.
Бубрези се са правом називају „чистачима организма“, али осим што филтрирају крв избацујући преко
урина штетне материје настале метаболизмом протеина, ови драгоцени органи елиминишу вишак
воде из тела, луче хормон еритропоетин задужен
за продукцију црвених крвних зрнаца, учествују у

Једна од најважнијих функција фосфора је да се
удружи са калцијумом у изградњи костију и да
помогне у одржавању здравог и јаког скелета. Партнерство фосфор-калцијум је такође пресудно за
јачање и одржавање јачине зуба.
Фосфор се удружује са мастима у крви да би направио супстанце зване фосфолипиди, који имају
структурну и метаболичку улогу у ћелијским мембранама кроз читав организам.
Без фосфора организам не би могао да трансформише протеине, угљене хидрате и масти из хране у
енергију.
Овај минерал је потребан за стварање молекула
познатог као аденозин-трифосфат или АТП који
делује као мали пуњач батерија, снабдевајући
енергијом од животног значаја сваку ћелију у
организму. Неопходан је и за одржавање ПХ (кисело
– базне средине) крви и производњу ДНК И РНК.
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Храна богата протеинима као што су месо, риба,
млечни производи садрже много фосфора. Користи
се и као адитив у многим обрађеним намирницама.
Освежавајући напици попут коле имају велику количину фосфора.
Присутан је и у производима од зрневља, иако хлеб
од целог зрна може да садржи и састојке који делимично смањују његову апсорпцију.
Алуминијум присутан у неким антацидима може да
смањи ниво фосфора у организму.
*Алумунијум-магнезијум силикат хидрат (GELUSIL
LAK)
* хидрокси хидрат (RUPURUT, RUTACID)
Дозвољен унос фосфора
Дозвољен унос фосфора износи од 800-1300 мг (3239 ммол/л) 17мг/кг и.т.м.
Код слабљења функције бубрега или потпуног губитка функције бубрега фосфор се не може одстранити
из организма што доводи до повећања фосфора у
организму, а што затим подстиче пад калцијума у
крви и повећања рада паратироидне жлезде па је
оптималан унос од 800-1000мг на дан.

гомилавати калцијум у срцу и крвним судовима.
I група намирница – Млеко
Најмање фосфора садржи - 200г кефира, 200г млеко
свеже 2.8% мм, 250г сојино млеко
II група намирница – Поврће
Најмање фосфора садржи – блитва, кељ кудрави
кувани, краставац свеж, патлиџан, салата зелена
главица, ротква црвена, келераба кувана
III група намирница – Воће
Најмање фосфора садржи – ананас свеж, крушка,
јабука, вишња, нар, боровница, грожђе, трешње
Сушено воће – грожђе сушено
IV група намирница – Хлеб и замене
Најмање фосфора садржи – хлеб бели неслан,
бело пециво, црни хлеб, кукурузне пахуљице, гриз
пшенични, бело брашно, макароне, кестен
Пасуљ, сочиво, боб, леблебије се не користе, богате
су калијумом и фосфором.
V група намирница – Месо и замена

Веће вредности фосфора у дужем периоду доводе до
слабљења, искривљења и лома костију, а испољавају
и негативан утицај на срце и крвне судове.

Најмање фосфора садржи – говедина средње масна,
телетина, пилеће бело, пилећи батак и карабатак,
крављи сир посни, пастрмка речна, скуша, ослић.

Намирнице богате фосфором су изнутрице, сиреви,
јаја, разне рибе, ораси, орашасти плодови, семенке,
инстант кафе, марципан, млечне чоколаде, мак,
рогач, грицкалице.

VI група намирница – Масноћа и замене

При повишеним вредностима фосфора лекари препоручују лекове који везују фосфор (алуминијум
–хидроксид, калцијум-карбонат, калцијум-ацетат,
калијум-цитрат...)
Лекови се узимају уз главне оброке.
Уколико узимате друге лекове можете их узети након сат времена од узетог оброка са везивачима.
Лекове немојте узимати на своју руку јако је важно
да лекар препише терапију.
Калцијум 1000-1500 мг/дан односно 1-1.5 г/дан
(нормалне вредности 25 ммол/л), под утицајем је
паратиреоидних жлезда, неопходно је редовно га
уносити и за његов нормалан метаболизам важна
је нормална функција органа за варење, нормална
количина витамина Д, равнотежа Ca-P, елиминација
вишка фосфора.
Активан Д витамин се не узима уколико имате повишене вредности фосфора јер ће се у супротном на-
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Најмање фосфора садржи – маст несољена, маслац,
сланина сува масна, кикирики неслани, павлака
20%мм
VII група намирница – Шећери и замена
Најмање фосфора садржи – бомбон тврди, пекмез
од шљива, мармелада, џем, мед
Свеж сок лимуна, компот од брескве
Цимет, сусам,...
Упутство о припреми хране
Храна увек мора бити свеже припремљена, од свежих или смрзнутих намирница.
Храну не припремати нити подгревати у микроталасној пећници. Храну припремати у посудама
од нерђајућег челика, ватросталним посудама или
керамичким. Већина пластичних посуда садржи
токсични диоксин.
Избегавати пржену храну јер се теже вари, поврће
кувати, динстати или кувати на пари, бацањем воде
у којој се поврће кувало смањује количину К, али
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се исто тако уништавају односно бацају и витамини
растворљиви у води. Потапати поврће пре кувања.
Додавати зачине уместо соли (оригано, першун,
ловоров лист,...)
Редовна физичка активност
Редовна физичка активност повећава гипкост, издржљивост и снагу мишића.
Брзи ход 1х (5км) вожња бицикла 1х, 30мин истезања
и ходања. Вежбајте правилно дисање због уношења
довољне количине кисеоника у тело.
Активан и позитиван ум помаже у савладавању свих
обољења.

НО је заказан са једном тачком дневног реда – Надзор пословања Савеза у 2018.години.
Примедби на рад и пословање Савеза у 2018.години,
од стране чланова, није било.
-------------------------------------------

СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА
Светски дан бубрега 2019. смо обележили конференцијом под слоганом - „Здравље бубрега за све“ , 14.
марта 2019, у Прес центру УНС, Кнез Михаилова 6/
III, Београд, са почетком у 12 сати.

Бес, горчина, стрес и нетолеранција стварају киселост у телу тако да негујте дух љубави, праштања
и научите уколико нисте, а верујем да јесте, да се
опустите и уживате у животу.
--------------------------------------

ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА САВЕЗА
Дана 26.05.2019.године, у просторијама Савеза, одржана се седница НО.
Седници су присуствовали Снежана Живковић председник НО, Славко Николић-члан и Весна Јовановић – књиговођа.
Други члан НО, Живота Срећковић, је био оправдано
одсутан.
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На Конференцији за медије је прим. др Љубинко
Тодоровић, председник Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије поздравио присутне уз кратак осврт на рад Савеза у претходних
годину дана и положај оболелих.

је кратки видео филм са уличног догађаја, на ЛЦД
екрану у сали.

Проф. др Радомир Наумовић, председник Удружења
нефролога Србије је представио податке о раду
дијализних центара и доступним терапијским опцијама, укључујући и савремену терапију ДАА.
Проф. др Нада Димковић, председница Републичке
стручне комисије за нефрологију и урологију је
презентовала актуелне податке о броју бубрежних
болесника, терапијским протоколима и опцијама
за најтеже болеснике. Најавила увођење концепта
микроелиминације.
Прим. мр сц. др Виолета Ракић, Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ је
говорила о епидемиологији вирусних хепатитиса у
Србији и превенцији.
Доц. др Ивана Милошевић, заменица директора
Клиника за инфективне и тропске болести Клиничког центра Србије је говорила на тему: Инфективне болести - узрок и последица бубрежних
обољења. Савремена антивирусна ДАА терапија као
прекретница у лечењу хепатитиса који је данас излечива болест.
Ивана Драгојевић, председница Удружења пацијената са болестима јетре „Хронос” је говорила о
искуству оболелих од хепатитиса који данас имају
наду у излечење. Кратак осврт на заједничку иницијативу три удружења у оквиру кампање Скривени
у јавности.
Прим. др Љубинко Тодоровић, председник СОБИРС
се захвалио свим учесницима и најавио наставак
заједничке иницијативе три удружења. Емитован
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На истом месту смо од 13 до 15 сати имали
трибину на којој су учествовали: Поздравна реч прим. др Љубинко Тодоровић, председник Савеза
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организација бубрежних инвалида Републике
Србије, проф. др Нада Димковић, председница
Републичке стручне комисије за нефрологију и
урологију, проф. др Радомир Наумовић, председник
Удружења нефролога Србије, доц. др Ксенија
Бојовић, Клиника за инфективне и тропске болести
Клиничког центра Србије и Ивана Драгојевић,
председница Удружења пацијената са болестима
јетрe „Хронос”.

Све ове активности је подржала фирма MSD, а у
организацији су учествовала Удружење за болести
јетре Хронос и Удружење хемофиличара Србије.
Били су присутне особе из Београда, Новог Сада,
Лознице, Смедеревске Паланке, Јагодине, Ниша,
Бора и других места.
У име Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања – Сектор за заштиту особа са инвалидитетом, присуствовале су Татјана Ђурђевић
Степанић, виши саветник и Јулијана Станисављевић.
Дана 13.3.2019. смо организовали улични догађај у
Кнез Михајловој улици у Београду.

Ове активности су медијски врло добро пропраћене
на интернет презентацијама, радију, а и у бројним
ТВ емисјама у којима су гостовали проф др Радомир
Наумовић, проф др Нада Димковић, Никола Грубер,
Ивана Драгојевић и прим др Љубинко Тодоровић.
На наредној страници је фотографија са гостовања
на TV N1, 14.3.2019. године.
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ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ
Зовем се Дејан Петровић из Крушевца, рођен сам
23.03.1973. год.,а од 1988. год. ми је дијагностицирано да имам полицистизам на бубрезима, наследни,
ево како је болест ишла својим током.
У срећна времена старе Југославије свака фирма
је имала обавезне систематске прегледе, те тако и
мој, сада већ покојни отац је те 1988. год. отишао
на редовни систематски преглед, његови резултати
су указивали да са бубрезима нешто није у реду,
након прегледа код лекара специјалисте за интерне
болести,отац сазнаје да има полицистичне бубреге,
лекар захтева да прегледа целу породицу, и тако
сам ја заједно са мајком и сестром отишао на тај
назовимо рутински преглед. Уследио је шок за мене
и моју целу породицу, ја са само 15 год. сазнајем
да имам наследни полицистизам, морам да кажем
да сестра тада у то време није имала, код ње се
полицистизам појавио мало касније, негде око 20.
године. Лекар оца и мене упућује за Ниш да урадимо
додатну дијагностику, урађен је скенер који је само
потврдио постојање болести. Морам да напоменем
да се мој отац од тада није редовно контролисао и
да му је 1995. год. нагло позлило и да је преминуо у
току прве дијализе. Нажалост било је касно.

Тако да ја крећем прво са једногодишњим контролама, па са полугодишњим све до 2002. год. када се
појављује и хипертензија, а бубрези знатно увећани,
толико да им се паренхим није видео. Тада ми је др
Андрић, сада већ начелник одељења нефрологије
крушевачке болнице, рекао да је дијализа неизбежна
само је питање дана. Уз редовну контролу резултата,
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покушали смо са таблетама Кетостерила да донекле
очувамо функцију бубрега и померимо дијализе.
У међувремену до прве дијализе, која је уследила
2013. год. сам имао два акутна напада панкреаса и
био лечена на одељењу хирургије, тада ми је речено
да имам цисте и на панкреасу, урађен је скенер главе
да би се видело дал их имам и на мозгу, срећом није
их било. Новембра 2013. год. сам мислио да поново
имам напад панкреаса, бивам смештен на одељење
нефрологије у лошем стању, бол, повраћање,
надутост, мокрење минимално, резултати из дана у
дан све гори, креатинин преко 1000, уреа 35, калијум
8, а ја не знам ни како дочеках тај понедељак.
Рано ујутру 18.11.2013. ме одводе прво на одељење
хирургије да ми поставе централни венски катетер,
пошто тада нисам имао урађену фистулу и тог јутра
крећем са првом дијализом, са великим страхом
да се и мени исто не деси као и мом оцу. Прва је
трајала само сат времена, свака наредна је била
све дужа, било је малих проблема док се нисам
навикао. Затим ми је урађена фистула, па су ме
послали за Београд, на уролошку клинику ради
прегледа код др Топузовића а све у циљу припреме
за трансплантацију, где је он дао предлог да се
извади један бубрег како би имало места за нови.
Што је касније и уследило, 18.06.2014. год. на ВМА
др Алексић ми је одстранио оба бубрега. После те
операције притисак ми је био доста нижи и уследио
је још један проблем, стала ми је фистула и поново
ЦВК, и све поново из почетка. Уз ограничени унос
течности и хране, ишао сам на дијализу три пута
недељно, четири године, без неких већих проблема,
Притисак је варирао, углавном је био нижи, свраб
по кожи се јављао одмах по завршетку дијализе,
на листи чекања сам за нови бубрег. Први позив
за трансплантацију добио сам 02.04.2017. са ВМА,
али безуспешно пошто се није све поклопило, али
не губећи наду враћам се кући. Други позив је
уследио за непуна два месеца 18.05.2017. год. сада
са уролошке клинике Клиничког центра Србије,
одазовем се и наравно останем да чекам до јутра.
Рано ујутру ми саопштавај да сам добио шансу,
после једне дијализе и све неопходне припреме,
трансплантација је обављена 19.05.2017. год.
а урадио је др Топузовић, коме сам бескрајно
захвалан што је и данас све у реду. После 40 дана
проведена на уролошкој клиници, одлазим кући са
новим животом и новим могућностима. Ето тачно
две године од трансплантације ја живим нормалним
животом уз редовно узимање имуносупресивне
терапије и редовне контроле на клиници за
нефрологију Клиничког центра Србије код др
Марије Милинковић.
Свима се бескрајно захваљујем: особљу одељења
нефрологије са хемодијализом- Опште болнице
Крушевац на челу са др Батом Андрић, ИИ уролошка
клиника ВМА и др Предрагу Алексићу, и наравно
особљу трансплантационог центра уролошке
клинике Клиничког центра Србије на челу са мојим
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оператором др Чеда Топузовић, хвала породици мог
донора, хвала мојој породици на бризи и пажњи,
и др Марији Милинковић која данас води бригу о
стању мог новог бубрега.
--------------------------------------

ТИНИ ТАРНЕР МУЖ ДАО БУБРЕГ
Легенда рок ен рола и инспиративна музичка икона,
Тина Тарнер изненадила је многе када је открила да
се опоравља од трансплантације бубрега.
Ана Меј Булок (Anna Mae Bullock) познатија као
Тина Тарнер (Tina Turner) је америчка глумица,
плесачица, текстописац, поп, рок, соул и блуз
певачица. Рођена је 26. новембра 1939. године у
граду Натбуш у америчкој савезној држави Тенеси. Од 1995. године живи у Киснахту, градићу
на обали Циришког језера. Од 2013. године је у
браку с немачким продуцентом Ервином Бахом
(Erwin Bach). Након што је добила швајцарско
држављанство, одрекла се америчког. Детаљи њене
болести, лечење на дијализи и трансплантација
чине завршну причу њене аутобиографије, «Моја
љубавна прича».
У књизи сазнајемо како је њено лечење због можданог удара довело до открића смањења функције
бубрега.
Искрено признаје да је знала врло мало о болести
бубрега, што ју је на крају довело до доношења
прилично лоших здравствених одлука. Тина пише:
„Покушала сам да разумем сврху бубрега и зашто
је то важно. О томе, да будем искрена, никад раније
нисам размишљала. «
Касније је Тина одлучила да престане да узима лекове за крвни притисак и замени их хомеопатијом,
што је одлука за којом ће се касније жалити.
Надаље, њен опис дијализе, који је имала девет
месеци, заиста даје читаоцу осећај колико лечење
може бити неудобно. „Најкарактеристичнији детаљ
у (болничкој) соби били су громки звукови машина.

Тина даље пише о томе како ју је супруг Ервин, с
којим је била у вези три деценије, шокирао рекавши да јој жели дати један од својих бубрега.
„Невероватно, имајући у виду колико дуго смо
заједно, још увек је било људи који су желели
да верују да се Ервин оженио због мог новца и
славе. Шта би још млађи мушкарац желео са
старијом женом? Ервин је увек занемаривао
гласине. «

Операција у априлу 2017. била је на много начина
успешна, јер је Тина накратко наступила у Лондону
на отварању мјузикла о свом животу, само шест
месеци касније. „Знам да мојој медицинској
авантури још није крај“, пише она. „Али ја сам још
увек овде - још увек смо овде, ближи него што смо
икада замислили. Могу се осврнути и схватити
зашто је моја карма била таква каква је била. Добро
је изашло из лошег. Радост је потекла од бола. А
никада нисам био тако потпуно срећнa као данас. «
У завршном поглављу читаоце охрабрује да потпишу
картицу давалаца органа и спасу животе.
------------------------------------У новом закону о трансплантацији постоји новина.
Цитирамо члан 18.
Давалац људског органа из члана 17. овог закона
може бити сродник примаоца у правој линији
без обзира на степен сродства, побочни сродник
закључно са трећим степеном сродства.
Изузетно од става 1. овог члана, давалац људског
органа може бити супружник, односно ванбрачни
партнер, усвојитељ и усвојеник, ако не постоји
могућност да лице из става 1. овог члана буде давалац људског органа.
Изузетно од става 2. овог члана, људски орган живог
даваоца, који се због биолошке инкомпатибилности
не може пресадити сродном примаоцу или супружнику односно ванбрачном партнеру, може се пресадити несродном примаоцу, у оквиру програма
укрштене донације између два или више парова.
Ближе услове и начин спровођења програма из става 3. овог члана, прописује министар.
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САСТАНАК У РФЗО
Дана 28.3.2019. године смо била на састанку у
Републичком фонду за здравствано осигурање.
Наишли смо на разумевање и подршку представника
РФЗО (др Рада Милићевић, директорка Сектора
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осигурања РФЗО, Драгана Јевремовић, дипл. правник, Зоран Влаховић). Разговаварали смо како побољшати поштовање постојећег правилника и исти
изменити да буде бољи, о увођењу нових лекова и о
проблему који имамо са операцијама АВ фистула.
Фотографија скроз горе .
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САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ
ЗДРАВЉА

ња је одржано 19.05.2019.године .

Дана 17.4.2019. године је у просторијама Министарства здравља одржан састанак са др Весном
Књегињић, помоћником министра и правницом
Јелицом Радуловић. Разговарано је о свему, посебно о поштовању правилника, недовољним капацитетима, новим центрима, адекватној контроли воде
за хемодијализу. Фотографија лево доле.
------------------------------ -------

АКТИВНОСТ МЕЂУОПШТИНСКОГ
УДРУЖЕЊА KIDNEY, ЗА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА И
ВЕЛИКА.ПЛАНА
Дана 24.03.2019. године је у Смедеревској Паланци,
у привременим просторијама Удружења, одржана
активност – Едукација бубрежних болесника.
Предавања су одржали: др Верица Ђорђевић,
нефролог, на тему „Утицај фосфора на особе на
дијализи“ и психотерапеут Србијанка Андрејић
Гости су били председник Савеза, др Љубинко Тодоровић, као и представници Удружења КБЦ Звездара, Јагодине и Крагујевца.
Још једно окупљање, предавање, активност Удруже-

Предавачи су били нутрициониста Жељка Драгаш
Живковић из КБЦ Звездара и психотерапеут Србијанка Андрејић.
Присутни су били и представници КБЦ Звездара, Јагодине, Свилајнца, Крагујевца и В.Плане.
Такође чланови овог удружења учествују у активносзима Савеза. Активно су учествовали у
обележавању Светког дана бубрега 14.3.2019. године у Београду и у раду Едукативног форума у Параћину 13-14.4.2019. године.
Активности овог удружења финансира Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, преко нашег Савеза.
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МИШКО КРСТИЋ
Зовем се Мишко Крстић, рођен 1973.године, живим
у Ранилугу, општина Косовска Каменица.
Ожењен сам и отац троје деце.
Већ три године председник Удружења бубрежних
инвалида Косовска Каменица.
А овако је почело:
2005.године сам добио болове па се јавио урологу у
Врању. Тамо ми је речено да имам сужење уретера
и да се мора урадити операција на коју сам пристао
одмах и не сањајући да ће даном операције почети
део мог живота који се састоји од борбе за сваки дан
живота.

Приликом операције доктор је уретер одсекао веома
близу бубрега па није могао да споји уретер а то је
за последицу имало да је мокраћа цурила код дрена
на рани. Забринуо сам се и после инсистирања да
ми каже шта се дешава доктор ме је убеђивао да
је све у реду и да нема потребе да бринем. Трећег
дана је дошао и одвео ме је у салу. Рекао ми је да
ће ми ставити сонду и да ће се стање побољшати.
Покушај стављања сонде је урађен без анестезије уз
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ненормалне болове. Кажем покушај из разлога што
није успео да стави сонду али је успео да покида све
унутра. И даље ми је рана цурила а доктор, који је
тад био и управник болнице, и медицинске сестре
ми и даље ништа нису рекли осим да ће бити боље
и да се стрпим.
Једног викенда је дошао уролог др Владимир Стаменковић да посети своје пацијенте. На моју молбу
да ми каже шта се дешава са мном, видевши сав мој
очај и страх, он је предложио да се хитно пребацим
у Београд притом ми је рекао да ми ту нема спаса и
да морам да захвалим Богу што сам још жив и што
још нисам кренуо са дијализом.
Одмах сам прихватио предлог да одем у Београд уз
питање ко ће ме лечити кад се вратим. Обећао ми је
да ће ме он лично лечити ка се будем вратио. У том
тренутку је могао само да ме посаветује јер сам ја
био пацијент др Ивановића.

Није ми много требало да одлучим и на своју одговорност напустим болницу у Врању. У Београду су
ме одмах оперисали. Професор др Хаџи Ђокић,
уролог, ми је јасно ставио до знања да је ситуација
била веома тешка „као да сам у себи имао темпирану
бомбу“. Прва операција није успела, на рани је
цурила мокраћа и даље. Након девет месеци је
урађена и друга операција која, такође, није успела.
Предложено ми је да др Владимир Стаменковић дође из Врања и покуша да стави дебљу сонду што је и
успело после девет месеци борбе.
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Након те операције сам почео да мокрим и на сваких шест месеци редовно мењао сонду. Али ни ту
није крај, појавила се бактерија која ми је стварала
проблеме. У Београд долазим поново 2010.године
због неке интервенције и док сам лежао у болници
запушила се сонда.
Након тога сам прихватио предлог лекара и пристао
да ми поставе перкуталну сонду.
Она ми је стварала велике проблеме, стално сам
имао неке упале и бактерије које су временом уништавале моје бубреге.

дијализу али се двоумим. Доста путујем и морао
бих да понесем и циклер а овако само узмем кесе
и кренем.

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

ИГОР ПЕТРОВИЋ
Зовем се Игор Петровић. Рођен сам 1978. год . у Ријеци (Хрватска). Проблеми са бубрезима кренули су
од најранијег детињства. Још са годину дана извађен
ми је десни бубрег због тешке инфекције. Операција
је урађена у болници Кантрида у Ријеци.

И тако сам ја морао да кренем на дијализу 12.априла
2014.године.
Прво једном недељно годину дана, па два пута недељно скоро шест месеци. Кад сам почео са дијализом три пута недељно осетио сам да ми је све горе,
лоше сам подносио, падао ми је притисак, нисам могао ни са ким да причам, много сам био нервозан,
то је све трајало око шест, седам сати а онда је све
постајало нормално. На дијализу сам путовао у
Врање, 50 км у једном и исто толико у другом правцу,
и још чекање на прелазак две границе. Све ме је то
натерало да пређем на перитонеумску дијализу.
Заказао сам преглед код др Дејана Пилчевића на
ВМА који ме је примио, прегледао, рекао да могу на
кућну, све ми објаснио и заказао пријем у болницу.
Тако сам маја 2016.године прешао на перитонеумску
дијализу.
Пре тога сам имао обуку и помоћ 10 дана а после
сам почео сам то да радим. Није ми тешко пало. За
ову врсту дијализе је потребна једна мала соба, издвојена и у њој вода.
Пре сваке дијализе се прво оперу руке које се бришу
убрусом, никако пешкиром, напрска се асепсол и
онда се приступа повезивању. Пре сваког искључења
се обавезно опет напрскају руке.
Ова дијализа се ради 4 пута дневно и код мене траје
15 минута али све зависи и од положаја, да ли лежим
или стојим.
Свако има своје мишљење о овој дијализи, углавном
да није најбоља.
За мене је ова дијализа много боља, више од три
године сам на овој дијализи и ниједном нисам добио
перитонитис, слободнији сам, путујем на море, у
бању, посећујем родбину.
Много је све лакше, контраиндикација нема, одради
се дијализа и настави се са нормалним активностима.
Мени је одобрен и циклер како бих само ноћу радио

Тамо ми је уграђена перкутана нефростома на левом
бубрегу и морао сам на контроле и замену катетера на
сваких 6 месеци до петнаесте године. 1991. год. када
је по-чео рат у Хрватској морао сам са родитељима
да пребегнем код бабе и деде у Приједор. Тамо сам
поново добио јаку инфекцију због неадекватног лечења у ратним условима и послат сам на лечење у
Војну Болницу у Бања Луци где су установили да
немам мокраћну бешику што до тада нисам знао.
Пошто ми се стање погоршавало и имао сам јаке
болове и високу температуру хеликоптером су ме
транспортовали у Београд у Универзитетску дечију
клинику Тиршова. Примио ме је др. Саво Перовић
који ме је и оперисао и направио вештачку бешику
од црева и направио уростому па сам могао да се
празним преко катетера. У болници сам био више
од осам месеци. С обзиром да је било ратно стање у
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Хрватској и Босни нисам био у контакту са мојима
месецима. Нисам знао ни да ли су живи и здрави
а пошто сам био малолетан долазили су често у
болницу људи из Центра за социјални рад са идејом
да ме сместе у Дом за децу без родитељског старања
што сам ја избегавао и уз подршку околине и
медицинског особља које ме је баш заволело успео
сам да избегнем одлазак у Дом.

левог бубрега и установљено је да ми се леви бубрег
суши. Тамо нам предлажу трансплантацију бубрега
са живог донора тј мајке или оца. Након обављених
анализа утврђено је да би мајка могла да ми донира
бубрег али од тога одустајемо јер би операција била
врло ризична за њу због ослабљеног срчаног рада и
проблема са штитном жлездом.

Коначно након неких 7-8 месеци дошао ми је у
посету рођени брат кога нисам видео годину дана
јер је био на ратишту. Брат ми је саопштио да
ће наши родитељи ускоро да дођу у Србију и да
ћемо се преселити код тетке у Бор. И тако сам ја
након свега из болнице отпуштен када су моји
родитељи дошли по мене. У Бору сам морао да
упишем поново пети разред основне школе јер ми
није признат завршен 5. разред у Ријеци. Током
школовања сам често одсуствовао из школе због
тромесечних контрола у Београду и лежања по
десет и више дана у болници због разних контрола
и испитивања. Након основне уписао сам средњу
економску школу смер обућарски радник, успешно
је завршио и почео да радим у фабрици Боранка.
Након неког времена фабрика се затворила па сам
нашао посао као помоћник обућара у Бору, затим
у штампарији па у као портир у Бизнис инкубатор
центру 2010. год. Тада сам осетио прве тегобе,
појавила ми се крв у урину и имао сам јако низак
крвни притисак затим дрхтавицу и тешко дисање.
Након четири дана одлазим у Хитну где сам добио
инфузију од које ми је било боље до сутрашњег дана
па одлазим поново тамо међутим лекари ме упућују
у Пријемно тријажни блок у Општој болници. На
тријажи ми ваде крв и добијам инфузију и више
се ничега не сећам до сутрадан када се будим у
болничком кревету. Нисам имао представу где се
налазим и шта ми се десило. Примећујем на себи
неки катетер и не знам шта је то. Убрзо ми долазе у
визиту др Предраг и др Тања са хемодијализе у Бору
и обавештавају ме да сам преко ноћи имао хитну
дијализу, да ми резултати што се тиче бубрежне
функције нису добри и да ћу до даљњег морати на
дијализу. Након отпуштања из болнице доктори
ме шаљу у КЦ Србије ради испитивања функције

Тако настављам са дијализама у Бору. Затим
одлазим у КЦ Ниш на испитивање како бих
доспео на листу за трансплантацију. Тамо ми
саопштавају да би трансплантација била јако
ризична за мене, успешност 1%,тако да одустајем
од идеје о трансплантацији и суочавам се са
тим да ћу доживотно морати на дијализу. Затим
крећу проблеми са креирањем АВ фистуле која је
неопходна за мој нови даљи живот. У међувремену
носим централне венске катетере што на нози
што у врату. Имао сам 5 неуспелих операција
за ав фистулу и једну неуспелу за графт. Након
петогодишње борбе са крвним приступима успешно
ми је урађена фистула у КЦ Ниш код др Арацки.
Сада више немам проблема са фистулом и много
ми је лакше и дијализа ми је квалитетнија и боља.
Дијализирам се три пута недељно по 4:30 х и трудим
се да увек позитивно гледам на то. Као одлазак на
посао који ми није било суђено да имам. Пошто
немам довољно година радног стажа немам право
да добијем пензију тако да живим од туђе неге и
помоћи. Тешко јесте али се трудим да заборавим
све прилике и неприлике које ме кроз живот прате
и да наставим даље што позитивније могу. У томе
ми јако помажу родитељи, брат и његова породица,
пријатељи као и медицинске сестре које ми увек
излазе у сусрет и труде се да одрже што позитивнију
атмосферу док смо на дијализи како би се тамо
осећали пријатније и заборавили на сву муку што
нас је снашла. И тако дан за даном прође ево 9
година како сам на дијализи. Трудићу се и даље да
живим што нормалније могу уз сва ограничења која
имам.
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Активно сам учествовао у раду нашег Удружења
бубрежних боесника на дијалзи у у Бору од оснивања
2013. године, а од 2014. године сам био члан

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије - година V, број 8 - 2019

Извршног одбора Савеза организација бубрежних
инвалида Републике Србије. Године 2019. сам
поднео оставку на место члана Извршног одбора
Савеза.

То би укратко била моја прича. Поздрав за све читаоце часописа Дијализа и све сапатнике који се
налазе у истом сосу као и ја.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТИПИЗАЦИЈУ ТКИВА

Др Татјана Дукић, рођена је 07.04.1967. у Сомбору.
Дипломирала је на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1992. године. Од 1995. запослена је
у Институту за трансфузију крви Републике Србије. Специјализацију из трансфузиологије завршила је
1997. год. и од тада ради на Одељењу за типизацију
ткива. Од 2004. год шеф је Одсека за серолошку типизацију ХЛА, Одељења за типизацију ткива.
Одељење за типизацију ткива од оснивања 1972.
године у Заводу за трансфузију крви Србије, од стране
Министарства здравља тадашње државе је водећа
институција у земљи у оквиру своје делатности.
Томе је допринело више генерација стручњака
својим радом, знањем, искуством и ентузијазмом.
Уводећи нове методе, опрему и протоколе рада уз
континуирано усавршавање запослених, Одељење
учествује у претрансплантационој припреми и пост
трансплантационом праћењу болесника у оквиру
националног програма трансплантације ткива и
органа.

Др Татјана Дукић
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Рад Одељења за типизацију ткива подржава Минис-

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије - година V, број 8 - 2019
тарство здравља Републике Србије путем Уговора за
обављање делатности од општег интереса.
Од оснивања, Одељење обезбеђује вођење листе чекања за кадаверичну трансплантацију бубрега као
и перманентно приправне екипе 24 сата, 365 дана
у години за потребе кадаверичне трансплантације
бубрега и других солидних органа у нашој земљи.

ткива и представља важан предуслов за успешну
трансплантацију органа. Што је степен подударности
ХЛА већи између даваоца органа и примаоца,
преживљавање пресађеног калема бубрега је дужа.
С обзиром на постојећу велику различитост ХЛА
код људи, није лако наћи несродне особе са истим
ХЛА. Зато се код пацијената раде трансплантације
и са давалаца који нису подударни у свим ХЛА, а то
може бити узрок појаве анти-ХЛА антитела. АнтиХЛА антитела, могу бити узрокована и примљеним
трансфузијама или трудноћама и најчешће су
одговорна за одбацивања графта. Зато су редовне
контроле анти-ХЛА антитела на свака три месеца
обавезне.

Програм припреме болесника за лечење алогеном
трансплантацијом матичним ћелијама хематопоезе
(МЋХ) значајно је унапређен 2005. године фор-мирањем националног Регистра давалаца костне сржи
Србије (РДКС) који је од 2012. године део Светског
регистра.

Листа чекања за кадаверичну трансплантацију

Од 2013. године, када је Одељење стекло први сертификат Европске Федерације за имуногенетику
(ЕФИ) о акредитацији лабораторије као потврду
квалитета и усклађености рада са важећим европским стандардима, непрекидно одржавамо стечени
статус али и акредитујемо нове програме. То значи,
да се сва лабораторијска испитивања изводе, користећи најновију технологију, методологију као и да
су резултати лабораторијског тестирања признати у
свету.
Шта значи типизација ткива, шта се све проверава?
Типизација ткива је поступак одређивања хуманих
леукоцитних антигена (ХЛА) и најчешће се ради
из узорака крви испитаника. Сличност ХЛА
примаоца и даваоца назива се још и подударност

Листа чекања за кадаверичну трансплантацију бубрега представља базу релевантних података пацијената, на основу којих се врши одабир примаоца
за трансплантацију бубрега. Пацијент се ставља на
листу чекања након завршених клиничких и лабораторијских прегледа уз попуњен и потписан
образац Сагласности. Својим потписом, пацијент гарантује за тачност података које доставља (адреса,
број телефона) Одељењу за типизацију ткива.
Надлежни лекар попуњава други део сагласности и
потписом потврђује да је пацијент клинички подобан за кадаверичну трансплантацију бубрега. Поред
личних података, обавезни параметри који се уносе
у листу чекања за сваког болесника су: резултат крвне групе, типизације ХЛА и резултат анализе антиХЛАантитела. Свака промена података о пацијенту
мора се доставити Одељењу за типизацију ткива у
писаном и потписаном облику како би се подаци на
Листи ажурирали.
Софтверски програм листе чекања за кадаверичну
трансплантацију бубрега, настао је кроз заједнички
рад запослених на Одељењу и господина Жељка
Грубача, који је својим знањем и ентузијазмом успео да овај програм усаврши.
Данас се на листи чекања за кадаверичну транс-
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плантацију бубрега налази 670 болесника из Републике Србије.
Сваке године се око 100 нових пацијената стави на
листу чекања.
Какав је поступак када се појави донор
Национални координатор обавештава тим на
Одељењу за типизацију ткива о потенцијалном
кадаверичном донору органа. Тада се из узорака
периферне крви кадаверичног донора на нашем
Одељењу раде лабораторијска тестирања – типизација ХЛА донора. Резултат типизације ХЛА и
резултат крвне групе се уносе у програм Листе
чекања и на основу подударности се формира листа потенцијалних прималаца исте крвне групе.
На првом месту се налази пацијент са највећим
степеном подударности у ХЛА. Наведена листа
доставља се трансплантационом центру. Тим трансплантационог центра прави ужи избор болесника за
трансплантацију на основу степена подударности
али и других клиничких параметара (нпр. деца
имају предност). Уобичајено је да се позове 6 до
8 болесника, који би требало у што краћем временском периоду да дођу у транспланатациони
центар. Тада им се узимају узорци крви за финални
тест унакрсне реакције. Лабораторијска тестирања
финалног теста пре трансплантације, између серума болесника и лимфоцита кадаверичног донора,
изводе се на Одељењу за типизацију ткива. Уколико је
тест унакрсне реакције позитиван трансплантација
бубрега се не ради.
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Након трансплантације бубрега, раде се редовне
контроле анти-ХЛА антитела у серумима трансплантираних пацијената према усвојеним протоколима, да би се предупредило одбацивање графта.
Одељење за типизацију ткива данас има 19 запослених а на годишњем нивоу у нашој лабораторији
уради се преко пет хиљада анализа.
--------------------------------------

ГОРАН СТОЈАНОВИЋ

Трансплантиран сам пре 10 година. Имао сам среће
да мој отац може да ми да бубрег. Прошли смо све
прегледе и утврђено је да бубрег одговара иако
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смо били различите крвне групе. Он је био нулта
позитивна а ја Б позитивна. Био сам релативно
кратко на дијализи 9 месеци али сасвим довољно да
знам како је живети и бити у обавези ићи три пута
недељно по 4-5 сати се дијализирати. Зато ако сте
у прилици за трансплантацију урадите је живот са
здравим бубрегом и дијализа не могу се упоредити.
Поздрав од Горана из Ниша.

раније простор у Дому омладине Београд где смо
организовали трибину. Удружење је организовало
више излета - путовања за свој чланове. Следе фотографије са путовања у организацији Удружења.

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

КЊАЖЕВАЦ
Центар за хемодијализу у Књажевцу нема довољан
капацитет за све пацијенте са територије општине
Књажевац па део пацијената и даље путује у Зајечар.
У току је пројекат за нови центар који ће имати
довољан капацитет.

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

УДРУЖЕЊЕ КБЦ ЗВЕЗДАРА
Удружење у КБЦ Звездара је врло активно. Организовали су бројне активности. Бројна предавања су
организована у просторијама КБЦ Звездара. Више
пута су организовали активности у просторијама
које су добили од оптине Звездара, а захваљујући
председници удружења Гордани Тодић добили смо

За заједничке излете је осим упознавања наших
лепих предела, наше историје, изузетно важна
позитивна енергија и весела атмосфера. Свим учесницима ти излети буду врло пријатне успомене.
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Удружење наставља и даље организацију едукација
и излета. Надамо се да ће све више пацијената бити
укључено у све активности удружења.
Позивамо сва друга удружења да нам пошаљу из-
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вештаје и фотографије са својих активности. Молимо све да нам шаљу фотографије које могу да иду
у штампу. Врло често добијамо фотографије које не
могу у штампу због јако мале резолуције. За слање
фотографија користите искључиво email.
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УДРУЕЊЕ У БОРУ
Удружење традиционално организује едукације
за пацијенте али и здраву популацију (у школама,

клубу за стара лица, клубу инвалида рада народној
библиотеци итд). Организује и психолошку подршку и излете за своје чланове. Дана 2.72019. смо организовали излет у Видин (Бугарска).
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ТИЈАНИН ПОХОД НА ДИВЧИБАРЕ
21. јул 2019.године
Тијанин поход на Дивчибаре се организује у част
Тијане Стојановић, девојке која је имала цистичну
фиброзу и која је, нажалост, преминула 7 месеци
након трансплантације плућа у Бечу, у својој 32.
години.
Тијана је желела да живи у селу подно Дивчибара
и да покрене акцију Тијанин поход на Дивчибаре у
част свог донора. Она је била у контакту са Сандром
Живковић која болује од исте болести и која већ 4
године организује планинарски успон „In honor of
my donor“ у част свог донора на Тупижници.
Након њене смрти, у њену част, је покренута акција
са жељом да јој се испуни жеља.
Ове године 21. јула је одржан трећи поход на Дивчибаре.
Акција је подржана од стране Министарства здравља
и РТС –а у оквиру кампање ПРОДУЖИ ЖИВОТ.
Циљ ове акције је ширење свести о значају завештања
органа.
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Удружење бубрежних инвалида Чивија – Шабац је,
ове године, био организатор одласка на меморијални
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скуп.
Присутни су били и представници Удружења „Пантрансплант“, Удружења „Све за осмех“, Удружења
Јагодине као и представница Савеза.
На скупу је уручена и захвалница Савезу који је подржао ову акцију.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ
БОЛЕСНИКА ПРИЈЕПОЉЕ
Удружење бубрежних болесника Пријепоље је врло
активно удружење које оргнизује бројне активности.
Центар у Пријепољу има 15 места за хемодијализу.
Имају 29 пацијента из општина Пријепоље и Нова
Варош. Тренутно немају пацијенте на перитонеумској дијализи.
Председник удружења је Цафет Фетаховић. Он врло
активно организује рад удружења али учествује и у
раду наше Савеза.
Објављујемо неколико фотографија са излета од 8.
септембра 2019. године, када су обишли манастир
Дубница, Увачко језеро и Златар.

На наредној страни се налази још једна фотографија
са излета.
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АВФ ВАСКУЛАРНИ ДИЈАЛИЗНИ
ПРИСТУП - „Линија живота“

специјалиста опште хирургије и субспецијалиста
васкуларне хирургије, Одељење за општу и
васкуларну хирургију Опште болнице Бор
Васкуларни приступ за хемодијализу представља
„линију живота“ за пацијенте на програму хроничне
хемодијализе (ХД). Адекватан васкуларни приступ
значи за хемодијализног пацијента живот, јер
омогућава хемодијализу и тиме спашава живот
пацијента. Успешан ХД третман започиње добрим
васкуларним приступом.
Пре него што се отпочне са третманом хемодијализе
неопходно је да хирург направи васкуларни приступ
кроз који би се долазило до крви за хемодијализу.
Приступ омогућава да крв из тела путује до апарата
за дијализу где се прочишћава пролазећи кроз специјални филтер - дијализатор.
У употреби су три врсте васкуларних приступа за
хемодијализу: фистула, графт и катетер.
АВ фистула, графт и трајни централни венски
катетер (ЦВК) су васкуларни приступи за дуготрајну
употребу, док је привремени ЦВК за краткотрајну
употребу.

Др Владан Лековски
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У савременој нефроваскуларној хирургији АВФ
без употребе графта са нативним крвним судовима
сматра најбољим решењем, дијализни катетер се
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сматра последњим избором. Употреба графтног
материјала је резервисана за случајеве негде између
ове две опције.
Адекватан васкуларни приступ омогућава велики
проток крви до филтера, континуирано током ХД
третмана.
Класификација артериовенских фистула се врши на
основу:
1. типа дела за употребу
2. анатомске локализације дела за употребу
3. конфигурације дела за употребу
4. редоследа креирања АВФ
Постоје два основна типа дела за употребу и то
аутогени: најчешће вена која може бити на својој
природној позицији или транспонирана (када је
мобилисањем једног њеног краја позиционирамо
на одговарајуће место за креирање АВФ, обично у
одсуству одговарајућих вена на тој локацији).
И неаутогени: као део за употребу служи графт
који може бити : синтетски или биографт (говеђи
хетерографт, људска пупчана вена, хомографт).
У зависности од анатомске локализације анастомозе
АВФ се могу креирати на горњим екстремитетима,
доњим екстремитетима, а ретко и на торзу и врату
пацијента (које се изузетно ретко креирају а неки
аутори их називају „екстремни васкуларни приступ“
(нпр. испред грудне кости, АВФ спољњег зида груди,
на врату итд.)
Класификација АВФ на основу редоследа креирања
могу бити ПРИМАРНЕ АВФ - креиране први пут на
одговарајућем васкуларном кориту или
СЕКУНДАРНЕ АВФ - новокреиране АВ фистуле
на другом васкуларном кориту (у односу на примарни) или новокреиране АВ фистуле на истом
васкуларном кориту (у односу на примарни)али са
измењеним делом за употребу.
Прво, ако је могуће, треба створити радиоцефаличну
подлакатну АВФ који представља «златни стандард»,
а редослед следећих анастомоза би био следећи: (1)
Брахиоцефална АВФ, (2) Транспозиција базиличне
вене, (3) АВГ подлактица, (4) надлактица АВГ
уколико су ове могућности исцрпљене као алтернатива укључује неконвенционалне приступе, а на
крају се разматрају примена катетера за дугорочну
ХД, који никада не би требао бити коначан приступ.
АВ фистула је васкуларни приступ избора и „златни
стандард“ дијализе и то је веза успостављена од
стране васкуларног хирурга. Фистула (АВ фистула)

је најбоље, а самим тим и најчешће решење за
хемодијализу јер има најдужи век трајања и минималан ризик од инфекција и запушавања. Фистулу
би требало урадити неколико месеци пре почетка
третмана хемодијализом зато што је потребно
време да ојачају зидови новог крвног суда (да би
могли да поднесу пробоје иглама сваког другог дана
и јак проток крви).
Хирург ће поразговарати са вама како би прикупио
одговарајуће податке што у разговору са вама
што увидом у ранију медицинску документацију,
прегледаће ваше крвне судове физикалним прегледом и коришћењем одговарајућих допунских
метода и то углавном дуплекс ултрасонографије ради што бољег мапирања крвних судова а затим ће
вам предложити најбоље решење.
У тренутку када вас доктор обавести да се приближава време за третман хемодијализом неопходно је да
заштитите руку у којој ће бити постављен приступ.
Немојте дозволити да се крв вади из руке на којој ће
се радити фистула или да се поставља манжетна за
мерење притиска на ову руку (да би се заштитили
сви крвни судови на тој руци).
Фистула се ради мањим хируршким захватом. Вене
на руци су обично претанке за дијализу, а артерије,
које су довољно широке, су смештене предубуко
да би до њих доспела дијализна игла. Тако да
васкуларни хирург споји артерију и вену испод
коже пацијента и на тај начин се прави велики крвни суд кроз који крв брже и јаче струји чиме се
ојачавају зидови тог крвног суда У правилу се спаја
огранак артерије са крајем вене на подлактици, по
могућности пацијентове недоминантне руке. Тако
спојена вена постепено, услед великог протока крви
кроз њу, бива артеријализована односно задебља и
рашири се до ширине прста, те се назива кондуит
односно фистулна вена. Природне, нефистулне вене не могу издржати поновљене убоде игала, док
фистулна вена омогућава једноставан и поуздан
приступ крвним судовима доста широком иглом.
Унутрашњи део зглоба ручја или лакта су идеална
места за фистулу и она би требала да траје докле
год постоји потреба за дијализом (и више година).
Пре употребе фистуле је обично неопходно најмање
шест недеља да очврсне и сазри.
Свакодневна нега фистуле своди се на редовно
одржавање хигијене (перите је сапуном и водом),
избегавање скидања красти и чешања јер може доћи
до инфекције (угрожава квалитет дијализе).
Предности фистуле: - дужи век употребе, омогућава
одличан проток крви, а самим тим и квалитетнију
дијализу, минималан ризик од инфекција, изазива
мање компликација, јер су вена и артерија природан
део људског тела, вена и артерија самозацељују
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након сваког третмана дијализом, фистула је мање
видљива од катетера, па мање нарушава пацијентов
изглед, пацијенти са фистулом мање болују и мање
умиру.

тешке послове,
(4) стављајте на њу облоге (најбоље од мешавине
млаке воде и алкохола или од физиолошког
раствора),
(5) узимајте све лекове који су Вам преписани,
(6) питајте лекара када можете да почнете да радите
вежбе као што су стискање гумене лопте и сличне
вежбе да фистула што пре ојача,
(7) доктор треба да проверава да ли се фистула
правилно развија
Обратите се лекару ако:
(1) приметите црвенило, бол, оток, или осећај
топлоте на месту приступа,
(2) ако се замарате,

Мане фистуле:

(3) имате симптоме као код грипа,

- треба јој времена да се развије (најмање шест
недеља пре употребе); (када хитно треба отпочети
са хемодијализом немогуће је испоштовати ово
време, па се прибегава уградњи катетера);

(4) имате повишену температуру.

-релативно честа неуспешно сазревање ( 5-27%),
- неопходан је убод иглама да би се крв из ње транспортовала до апарата за дијализу;
-после дуже употребе фистула се “прошири” и
настаје такозвана анеуризма. Кожа се на месту убода
може толико стањити да је немогуће зауставити
крварење. Као превентива мења се место убода.

Артериовенски (АВ) графт представља васкуларни
приступ избора код пацијената код којих није могуће креирати АВ фистулу.
Употребљавамо га када није доступна адекватна
вена (лоша вена, гојазност);
- када је сазревање АВФ-а продужено или је њено
функционирање неизвесно;
- ако је претходна АВ фистула створена успешно
са задовољавајућим протоком и без анатомских неправилности престала са радом неколико недеља
постоперативно;
- када је потребна хитна дијализа неколико дана
код пацијената који не подносе централни венски
катетер (ЦВК);
АВГ има своје предности код неких пацијената:
- може се поставити готово између било које артерије и вене
- може се користити исти дан након имплантације

Неговање фистуле након операције:
(1) Газа мора бити сува најмање два дана, а након
тога се може скинути и подручје фистуле нежно
опрати сапуном и водом,
(2) Непосредно након прављења фистуле, не
препоручује се савијање руке. Пацијент треба да
држи руку равно или повишено, изнад срца,
(3) Треба што више одмарати и не радити физички
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- Смањује време употребе ЦВК-а
- убод могу учинити мање искусни техничари
- велики проценат успешних ревизија- тромбектомија
- висок проток крви доступан одмах (без сазревања
АВГ)
- секундарни опстанак у рангу с АВФ-ом, али с
додатним интервенцијама.

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије - година V, број 8 - 2019
Недостаци су:

али никад изнад убодног места фистуле или графта.

- Ограничени примарни опстанак због реакције на
споју између вена и графта; Да би опстао понекад
је потребно извршити више секундарних ревизија.

Сваки пацијент се треба одмах јавити на клинику,
ако примети бол, црвенило или осип на подручју
васкуларног приступа, те ако се појави температура
изнад 38°Ц.

- Постоперативне инфекције трансплантата могу
захтевати уклањање како би се излечила инфекција.
- Таложење ћелијских, тромбоцитних и фибринских
елемената из крви може сузити лумен и резултирати
касном тромбозом.
- Велики проток се може манифестовати симптоматском појавом синдрома “крађе крви”.
Препоруке везане за заштиту АВ фистуле или
графта
Држати васкуларни приступ чистим – лаганим покретима прати га сапуном.
Не дирати подручје око васкуларног приступа
након што је дезинфиковано за време трајања ХД.
Не чешати се по васкуларном приступу, јер нокти
могу бити извор инфекције.
Избегавати кијање и
васкуларног приступа.

кашљање

око

подручја

Користити васкуларни приступ само за дијализу.
Чувати се од ударца или озледе на месту васкуларног
приступа.
Проверавати шум (трил) васкуларног приступа сваки дан.
Не дозвољавати мерење крвног притиска на руци на
којој је васкуларни приступ.
Не носити накит или уску одећу́ на месту васкуларног приступа.
Не подметати руку, на којој је васкуларни приступ,
испод главе приликом спавања.
Не подизати тешке предмете руком на којој је
васкуларни приступ.
Не доносити превелик «вишак» између дијализа, јер
је могуће да се тако смањи крвни притисак, услед
чега може тромбозирати фистула за време или након дијализе.

Закључак
Без доброг васкуларног приступа нема добре дијализе. Чувајући васкуларни приступ доприносите да
дијализе буду квалитетне а ви се осећате добро.
Уколико Ваш приступ не ради добро квалитет ваше
дијализе је лошији самим тим и ваше свеопште стање и живот на дијализи је краћи.
Фистула је најбезбеднији и најквалитетнији васкуларни приступ, уколико сте већ на дијализи, а
немате фистулу посаветујте се са лекаром о овој
могућности.
-------------------------------------

Шаљите нам текстове у програму Word,
ако је могуће ћирилицом. Фотографије
шаљите посебно електронском поштом
(email). Не убацујте фотографије у Word,
немојте да користите програме који
знатно умањују величину и резолуцију
фотографија (Viber, Messenger, Facebook и други). Адреса наше електронске
поште (email) је sobis.rs@gmail.com.
-------------------------------------

За време трајања ХД, држати руку мирно и откривено, јер у случају да пацијент заспе, игла би могла
пробости доњи зид вене, где би настао хематом, који
би могао угрозити фистулу или графт.
Када су игле извучене, пацијент сме лагано до умерено притискати убодно мјесто и место испод тога,
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УДРУЖЕЊА БУБРЕЖНИХ
ИНВАЛИДА

Удружење дијализних и трансплантираних пацијената
западне Србије, Ужице, Момчила Тешића 6, Драгослав
Вранић

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА
НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ – БЕОГРАД, Београд, Александар
Тубић

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА “КОСАНИЦА”, Куршумлија, Шеснаести Фебруар 84, Душан Видојковић

УДРУЖЕЊЕ
ДИЈАЛИЗИРАНИХ,
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ-БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА - УДТБИШО, Крагујевац, Владимира Роловића 17/
бб, Раде Павловић

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

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ –
РЕНАЛИС, Звонко Петровић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА "ПОДРИЊЕ", Лозница, Раденко Лукић
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА НА ДИЈАЛИЗИ
У БОРУ - "БОР-ДИЈАЛИЗА", Бор, Др Ми-шовића 1,
Љубинко Тодоровић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВРАЊЕ, Врање, Пане
Ђукића бб, Јова Станојевић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА
"НАИСУС", Ниш – Медиана, Зорана Ђинђића 48,
Александар Давидовић
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА – ЛЕСКОВАЦ,
Лесковац, Јужноморавских Бригада бб, Но-вица Јанковић

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 бубрежних болесника општине Земун БеоградЗемун, Вукова 9,Небојша Касаловић,
Удружење трансплантираних Војводине Пантрансплант,
Нови Сад, Пере Попадића 2, Маринко Дивјак
Удружење бубрежних болесника и инвалида Града Јагодине, Јагодина, Вука Караџића 2, Олга Нешовић
Удружење бубрежних болесника и инвалиа Сјеница
УББИС, Сјеница, Тадије Андрића 10, Мухамед Балтић
Удружење бубрежних болесника на дијализи Прибој,
Прибојске чете бб, Едиб Џакић
Удружење бубрежних болесника Косова и Метохије, Косовска Митровица, улица Анри Динан 10, Ненад Јанићевић

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

ВОЈВОДИНА

МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА И БОЛЕСНИКА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ И
ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ – KIDNEY, Смедеревска Паланка,
Шулејићева 57,Јасмина Николић

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

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИ-РАНИХ И БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА "ЧИВИЈА" – ШАБАЦ,
Шабац, Мите Поповића 20, Славко Николић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА ТОПЛИЦЕ-ПРОКУПЉЕ, Прокупље, Нехруова 1, Милан Крстић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ,
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА - ИНВАЛИДА ПРИЈЕПОЉЕ, Пријепоље, Лоле Рибара бб, Сафет Фетаховић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И ХРОНИЧНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА КБЦ
"ЗВЕЗДАРА", Београд-Звездара, Брсјачка 23а, Гордана
Тодић

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

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНАВАЛИДА НОВИ САД, Нови
Сад, Балзакова 2/104, Боривој Одаџић
УДРУЖЕЊЕ
ДИЈАЛИЗИРАНИХ,
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ОПШТИНЕ
КИКИНДА, 23334 Српски Крстур, Светог Саве 6/1
Општина: Нови Кнежевац, Слободан Кукобат
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА,Сремска Митровица, Стевана Сремца бб.
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВРШАЦ, Вршац,
Војнички Трг 21/19, Душко Радошевић
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА БАЧКА ПАЛАНКА, Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 43, Нада
Лајић

УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА СРБИЈЕ НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ, Нови Београд; Светлана Трипковић

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

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

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

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

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА СОМБОР Сомбор,
Војвођанска 75, Станко Човић
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