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Ова година је била проблематична за све а посебно
за нас бубрежне инвалиде. Због пандемије затворени
су центри за хемодијализу у КБЦ Звездара, КБЦ Драгиша Мишовић, КБЦ Земун, Панчеву. Пацијенти су
премештени у нови привремени центар за хемодијализу у склопу КЦ Србије, ВМА, Фрезенијус,
Медикон, Зрењанин, Смедерево. То је изазвало
проблеме у превозу, организацији хемодијализе итд.
Пацијенти из Панчева су ноћу вожеи у Зрењанин и
Смедерево. У свему томе су сви здравствени радници били преоптерећен, а највише медицинске
сестре. Све је то некако, уз велике напоре, одрађено.
У многим местима је трајање дијализе скраћено са
4 на три и по сата да се не би сусретале две смене
и да би се урадила дезинфекција између смена. На
жалост неки од пацијената су оболели, а неки и преминули. Међу белеснима су били и неки доктори и

медицинске сестре.
И за нас су важила сва ограничења у кретању и сва
друга ограничења.
Удружења и савези инвалида добијају средства за
своје активности по конкурсу од Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Ове године нисмо добили средства све до краја маја
(наш Савез је добио средства 29.5.2020, а неки савези су добили два дана раније). Због ограничења
везаних за пандемију сви савези су имали велике
проблеме у реализацији планираних активности,
а од Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања смо добили инструкцију да не
реализујемо активности које су биле планиране за
април и мај. За те активности дружењима нису пренета средства.
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Драги пријатељи,
Пред вама је десети број нашег часописа. И овај број
финансира Министарство културе и информисања.
Поводом Светског дана бубрега смо у сарадњи са
Удружењем нефролога Србије организовали трибину у Прес центру Удружења новинара Србије
12.3.2020. године у 12:00. Трибина није могла да се
одржи због епидемије.
Због епидемије Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања нам је забранило све
активности у трајању од два месеца и за те месеце нисмо добили планирана и раније одобрена
средства. И након тих два месеца због ограничења
везана за епидемију наше активности су битно смањене.
Епидемија је довела до великих проблема у третману
хемодијализом. Многи су центри престали са радом
и пацијенти из тих центара су премештани у друге
установе. У многим центрима је дијализа скраћена
на три и по сата да се не би сретали пацијенти из
различитих смена и да било довољно времена да
се раде неопходне дезинфекције. На жалост неки
пацијенти су преминули због инфекције ковид вирусом. Међу преминулима због вируса је и Новица
Јанковић, председник нашег Управног одбора и
удружења у Лесковцу.
Министарство здравља и Републички фонд за здравствено осигурање су покренули измене Правилника
о дијализи. Наш Савез им је послао три дописа са
захтевом да у промене правилника буду укључени
представници нашег Савеза, удружења Реналис
и Савеза бубрежних инвалида Војводине. Инсистирали смо да се не могу умањити већ раније стечена права и процедуре. Удружење Реналис им је
послало дописе са конкретним примедбама на планиране измене.
Све се више ради нови вид дијализе названа „проширена“, на енглеском Expanded dialysis, скраћено
HDx. Покушавали смо да обезбедимо текст на ту тему. Добили смо текст др Владимира Новковића који
је намењен докторима. Иако га већина читалаца
неће разумети ипак га објављујемо јер ће га ипак
неко разумети (посебно доктори који прате наш
часопис).

Ову годину је обележила пандемија вируса ковид 19.
Сви смо се борили против вируса, а највећи терет
борбе су поднели радници у здравству, али и војска
и полиција. Сви радници у здравству (доктори, сестре, техничко особље, хигијеничарке, сервирке) су
давали све од себе ризикујући да се разболе. На жалост неки су у тој борби и умрли од вируса.
Цитираћемо један текст који је написао наш велики
учитељ, уважени професор доктор Јосиф Весел
(1927-2015.). Сагледао је заиста велику одговорност
и делокруг рада медицинске сестре, и пионирски,
у свом уџбенику, сада већ далеке 1979. године
записао:
“У главама болесника па и нас здравствених радника,
често се под појмом “терапија” подразумева само
оно што се даје преко медикамената, инјекција или
посебним апаратом, а под појмом “нега” оно што
медицинска сестра самоиницијативно или по налогу
ради у оквиру личне хигијене и исхране. Потребно
је да се тај дуализам како у схватањима, тако и у
пракси, превазиђе. У циљу што бољег сагледавања
јединственог појма “терапије”, навешћу овај пример:
На одељење се прима болесник са апоплексијом...
Због помућења свести мора да је стално у кревету.
Лекар ће ординирати један од савремених начина
медикаментозне терапије... Од момента апликације
медикаментозне терапије живот болесника је у
рукама медицинске сестре. Који су то чиниоци
који ће одлучити о судбини болесника? Да се
не потхрани сувише и да му не ослаби општи
одбрамбени механизам (исхрана), да не назебе,
јер је диспониран да добије запаљење плућа, да добије минимум потребне течности, да не падне са
кревета, да не дође до retentio alvi et urinae, да не
добије декубитус, да га не узбуде сувише околни болесници и посета. Некада на болесникову судбину
више утиче чињеница да је неколико минута био
откривен ( сам се открио ) крај отвореног прозора
него што није примио одређену инјекцију...»

И даље објављујемо приче наших пацијената, које
су најчитанији део часописа. Јавите се ако желите
да објавимо и вашу причу.
Иако су услови битно измењени, отежани, ми и даље имамо психолошку подршку уз поштовање свих
прописаних мера.
И даље се залажемо за побољшање лечења пацијената на дијализи и трансплантираних пацијената.
Све најбоље!
Прим др Љубинко Тодоровић

Проф др Јосиф Весел, снимак из интервјуа од 27.
јуна 2012. године, цео интервју је на:
https://www.youtube.com/watch?v=rGnvUr8CkOo .
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ХЕМИЈСКИ КВАЛИТЕТ И
ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ
ЗА ДИЈАЛИЗУ
Аутор: Проф. др Сања Бијеловић, специјалиста
хигијене и медицинске екологије, ванредни професор
на Катедри за хигијену Медицинског факултета
Универзитета у Новом Саду (https://www3.mf.uns.
ac.rs/nis_Person.php?id=25); начелник Центра за
хигијену и хуману екологију у Институту за јавно
здравље Војводине, Нови Сад

Хемодијализа која се примењује у лечењу хроничне
бубрежне инсуфицијенције има за циљ да уклони
штетне и отпадне материје, растворе и течности из
људског организма, пропуштањем кроз мембране у
дијализном апарату.
Вода која се меша са електролитским раствором
уз претходни третман у систему за припрему воде
назива се вода за дијализу, а течност која излази
из дијализатора представља комбинацију течности
за дијализу и токсичких молекула одстрањених из
крви болесника. Данас се сматра да вода за дијализу
представља битну компоненту биокомпатибилности
целокупног система за дијализу. Вода за дијализу
треба да је здравствено исправна.
Вода за дијализу добија се обрадом воде за пиће
из доступног водовода, тако да процес припреме
воде за дијализу зависи од врсте изворишта, примењених метода пречишћавања воде, квалитета
и здравствене исправности воде за пиће. Вода за
пиће која се користи за припрему воде за дијализу
треба да испуњава прописане услове здравствене
исправности воде за пиће дефинисане националним
прописом, заснованим на препорукама Светске
здравствене организације и одредбама директиве
Европске Уније (98/83/ЕЦ). Вода за пиће се
подвргава бројним процесима пречишћавања
(седиментациони филтери, омекшиваћи, филтери
активног угља, деферизатори, ањонско-катјонски
дејонизатори) који мењају њене хемијске и
микробиолошке карактеристике и чине је компатибилном са захтевима реверзне осмозе. Наведени
каскадни процеси пречишћавања воде за пиће пре
реверзне осмозе неопходни су да би се спречило
микробиолошко и хемијско загађење течности за
дијализу и спречило запушење мембране реверзне
осмозе.
Хемијски параметри који се прате ради утврђивања
квалитета, односно здравствене исправности воде
за дијализу су према ИСО 13959 подељени у три
групе. Прва група подразумева метале, неметале
и неорганска једињења (алуминијум, бакар, олово,
цинк, укупни хлор, флуориди, нитрати, сулфати)
са доказаном токсичношћу у хемодијализи (Табела
1); друга група су електролити (Табела 2) који се
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нормално налазе у дијализној течности (калцијум,
магнезијум, калијум, натријум) и трећа група
(Табела 3) су елементи присутни у трагу (антимон,
арсен, баријум, берилијум, кадмијум, хром, жива,
селен, сребро, талијум) који након дуготрајне
изложености и акумулације у организму могу
условити обољевања међу болесницима који су на
хемодијализи. Према Европској фармакопеји, чије
су одредбе пренете у Југословенску фармакопеју
2000, пето издање (Ph.Jug.V), препоручени параметри за праћење хемијског квалитета (Табела 4)
су различити у зависности од тога да ли се од-носе
на воду за разблаживање концентрованих раствора за хемодијализу (ацидитет или алкалитет,
оксидабилне супстанце, укупан расположив хлор,
хлориди, флуориди, нитрати, сулфати, алуминијум,
амонијум, калцијум, магнезијум, жива, тешки
метали изражени као олово, калијум, натријум,
цинк) или на пречишћену воду пре реверсне осмозе
(pH, оксидабилне супстанце, хлориди, нитрати,
сулфати, амонијум, калцијум и магнезијум, тешки
метали изражени као олово, алуминијум, остатак
после упаравања).
Истраживања су показала да употреба неадекватно
пречишћене воде за дијализу која садржи повећане концентрације горе наведених хемијских параметара може условити мучнину, повраћање и мишићну астенију (калцијум и магнезијум, односно
тврда вода), метаболичку ацидозу (сулфати),
пад крвног притиска (нитрати), пораст крвног
притиска (калцијум, натријум), малокрвност анемију (алуминијум, бакар, цинк), хемолизу
(хлорамини, нитрати, бакар), обољења нервног
система (алуминијум, калцијум, магнезијум, калај),
грозницу (бакар) и оштећење коштано-зглобног
система (алуминијум, кадмијум, магнезијум, хлориди).
Квалитет, односно здравствена исправност воде за
дијализу потврђује се анализама микробиолошких
и хемијских параметара прописаним у Европској
фармакопеји и међународном стандарду квалитета
ИСО 13959. Сем наведених у свету постоје и
други препоручени нормативи или стандарди за
оцену подобности и исправности воде за дијализу
(Америчко удружење јавног здравља - “American
Public Health Association - APH», Агенција за заштиту
животне средине Сједињених Америчких Држава
- «US Environmental Protection Agency - US EPA”,
Америчка Асоцијација за медицинске инструменте
- “American Association for Medical Instruments AAMI», Правилник о здравственој исправности воде
за потребе хемодијализе Министарства здравства
Републике Хрватске и сл.). У Републици Србији се
за оцену квалитета / здравствене исправности воде
за дијализу користи пето издање Југословенске
фармакопеје 2000 прилагођено преводу Европске
фармакопеје из 1997 (Ph.Jug.V), стандард ИСО
13959 и национални норматив воде за пиће.
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на анализу буде јасно наглашено место узимања
Табела 1. Хемијски параметри са доказаном
узорка, јер су наведени елементи неопходни за
токсичношћу у хемодијализи
одабир врсте и методе за анализу параметара и
Хемијски параметар Максимално дозвољена 		
норматива за оцену истих.
			концентрација (мг/л)
Постоје ситуације када је обавезна контрола
Алуминијум		
0,01
здравствене исправности воде за дијализу, а које
Бакар			0,1
подразумевају изградњу нових центара/одељења за
Олово			0,005
хемодијализу, реконструкције објеката, технички
захвати на системима за хемодијализу и појава комЦинк			0,1
пликација код болесника (бактеријемија, пиро-гене
Укупни хлор		
0,1
или токсичне реакције).
Флуориди		 0,2
Узорци воде за дијализу ради утврђивања квалитета,
Нитрати (као Н*)
2
односно здравствене исправности утврђене анализом
Сулфати		 100
хемијских параметара, узимају се у хемијски чисту
* Н - азот
амбалажу у запремини од најмање 1/2 литре, при
Табела 2. Електролити који се нормално налазе у
чему се на самом месту узимања узорака славина
дијализној течности
мора очистити (ако је метална спалити је пламеном
денатурисаног алкохола, ако је пластична добро је
Хемијски параметар Максимално дозвољена 		
пребрисати 70%-тним алкохолом). Након чишћења
			концентрација
славине, треба пустити воду да исцури три до пет
Калцијум		
2 (0,05 ммол/л)
минута у количини 5-10 литара, и тек тада узети
Магнезијум		
4 (0,15 ммол/л)
узорак.
Калијум		
8 (0,2 ммол/л)
За интерну проверу рада препоручује се праћење
Натријум		
70 (3,0 ммол/л)
електропроводљивости (према Европској фармакопеји до 1500 µS/cm или друге вредности дефинисане
Табела 3. Елементи присутни у трагу у води за
произвођачким спецификацијама), мерење концендијализу
трације резидуалног хлора у улазној води (до 0,5
µg/l), мерење концентрације резидуалног хлора
Хемијски параметар Максимално дозвољена 		
након процеса дехлорисања активним угљем (до 0,1
			концентрација (мг/л)
µg/l) и мерење укупне тврдоће воде након процеса
Антимон		 0,006
омекшавања. Препоручује се вођење евиденције о
Арсен			0,005
врсти и учесталости праћења параметара одабраних
Баријум		 0,1
за интерну контролу рада у форми писаног или елеБерилијум		
0,0004
ктронског записа.
Кадмијум		 0,001
Контрола воде за дијализу у Институту за јавно
Хром			0,014
здравље Војводине обавља се према захтеву корисника и у последње три године контролисано
Жива			0,0002
је укупно 67 узорака воде за хемодијализу, углавСелен			0,009
ном воде пре реверзне осмозе. Резултати су поСребро			0,005
казали да 10 (15%) контролисаних узорака није
Талијум		 0,002
одговарало прописаном квалитету, односно здравственој безбедности у односу на Ph.Jug.V, због
повећаног остатка након упаравања у девет (90%
Место за узимање узорака воде за дијализу ради
од 10 неисправних) и због повећане концентрације
утврђивања квалитета / здравствене исправности
алуминујума у једном (10% од 10 неисправних)
најчешће представља место након реверзне осконтролисаном узорку.
мозе, пре уласка у апарат за дијализу и пре меУзимајући у обзир здравствени значај обезбеђивања
шања са електролитским раствором. Места за
континуираног квалитета, односно здравствене
узимање узорака могу бити и друга (улаз у сис-тем
исправности воде за дијализу, препоручује се разза пречишћавање воде за дијализу, после омекматрање могућности успостављања јединствене
шивача, пре реверсне осмозе, дијализат и др.).
методологије праћења и евалуације резултата
Место узимања узорака за анализу и учесталост
квалитета и здравствене исправности воде за
контроле дефинисани су индивидуално у сваком
дијализу на нивоу земље доношењем националног
центру/одељењу за хемодијализу, зависно од обпрописа.
лика мреже, броја прикључених места и начину
припреме течности за дијализу. Препорука је да се
контрола обавља најмање једном месечно. Посебно
се мора обратити пажња да при достављању узорака
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Tabela 4. Parametri za praćenje hemijskog kvaliteta
tečnosti za dijalizu prema Jugoslovenskoj farmakopeji
2000 i Evropskoj farmakopeji 8.0*

Maksimalno
dozvoljena
Hemijski parametar
koncentracija
(mg/l)
Vodu za razblaživanje koncentrovanih
rastvora za hemodijalizu
Aciditet ili alkalitet
Limit testovi
Oksidabilne supstance
Limit testovi
Ukupan raspoloživ hlor
0,1*
Hloridi
50*
Fluoridi
0,2*
Nitrati
0,04*
Sulfati
50
Aluminijum
0,01*
Amonijum
0,2*
Kalcijum
2
Magnezijum
2
Živa
0,001
Teški metali kao olovo
0,1
Kalijum
2
Natrijum
50
Cink
0,1

Maksimalno
dozvoljena
Hemijski parametar
koncentracija
(mg/l)
Prečišćena voda
pH
5,00-7,00
Oksidabilne supstance
Limit testovi
Ostatak posle uparavanja
1 mg (0,001%)
Hloridi
Limit testovi
Amonijum
Limit testovi
Nitrati
0,2*
Sulfati
Limit testovi
Aluminijum
0,01
Kalcijum
Limit testovi
Magnezijum
Limit testovi
Teški metali kao olovo
0,1

Саша Давидовић: Зашто бити на
дијализи значи бити отписан?
Зовем се Саша.
Александар, Саша, Давидовић.
Зато реших, хајде да и ја испричам своју животну
причу, немам шта да изгубим…
Имам 37 година, на дијализи сам од 2012. године…
Тачно пре пет година, пре почетка лечења хемодијализама, дошао сам у Клинички Центар Ниш ради оперативног формирања АВ фистуле.

После тога ми је горе наведена др. Арадцки поново
палпацијом проверила крвне судове у кубиталној
(лакатној) регији и некако ми направила фистулу,
која је (некако) радила 2 године.
У току дијализних третмана сам обично као антикогулант примао хепарин, али у току 2014. године
одједном је нестало хепарина и цела клиника је
примала фраксипарин (фраксипарин наравно дијализни болесници обично никад не примају, јер
је дужег деловања, а и много је скупљи, па смо га
добијали вероватно због „штедње“).
15. децембар 2014. године никада нећу заборавити.

Докторка Снежана Арадцки је покушала да ми операцијом направи АВ фистулу, на типичном месту,
на левој подлактици, поред зглоба са шаком, како
они кажу „лево радијално“.

Дошао сам на ХД и пре третмана сам се пожалио сестри на болове у пределу фистуле.

Урадила је то без претходног снимања крвних судова
колор-доплером. Протоке и обим крвних судова
докторка је проверавала палпацијом.

Отишао сам до собног лекара и рекао сам му за
„проблем“.

Фистула, наравно, није успела. Радила је пола сата
и стала.
Морао сам да примим ЦВК (централни венски катетер) у врат, са десне стране, јер су ми вредности
уреје и креатинина већ биле јако високе и био сам у
ацидози средњег степена.
Прошло је то како је прошло …
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Пипањем смо утврдили да иста не ради, да је стала.

Уместо да ме пошаље да снимим руку и да позове
др Арадцки, која је по ситематизацији радних места морала бити стално доступна, да решавамо
„проблем“, јер сам већ од четвртка без дијализе, он
ме је само охрабрио и рекао: „Не секирај се, наша
докторка Снежа је махер за те тромбове, не секирај
се, иди кући и дођи у понедељак”(?!).
Ја наравно, неискусан, послушао сам савет лекара, јер тада нисам знао да што се дуже чека на
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интервенцију шансе да ће операција успети су све
мање, јер се тромб организује, учвршћује, и све га је
теже уклонити.

Дошла је и поподневна смена, гледају: рука натечена, већа за пет бројева, не види се ништа сем отока, нема ни говора о бодењу.

Отишао сам кући спокојан, да чекам понедељак.

Шести дан без дијализе сам прележао на одељењу
интензивне неге.

У понедељак ујутру сам се јавио др Арадцки, она
наравно, опет без снимања, својом опробаном методом палпацијом, утврђује место где је тромб и каже:
„Легни, брзо ћемо ми то да средимо.”
Легао сам на операциони сто, али се то брзо уклањање
тромба мало продужило, на скоро читавих три сата.

Нико ништа није говорио о дијализи, само су ми
давали лекове против болова.
Седми дан без дијализе.
Ујутро долази коначно др Арадцки и каже: „Како не
можете да бодете?! Ако не можете да бодете треба
да дате отказ!!”
Сестре су се згледале и ћутале пред надменом докторком.
Легао сам на кревет и Др. Арадцки је почела лично
да покушава пункцију графта.
Били су сви присутни.
Докторка је онако натеклу руку решила да убоде,
лично.
Узела је прву иглу, убола, није ишло… Шта најчешће
слушамо у ХД салама!
Друга, неће…
Трећа, неће…
Четврта, неће…
(Рука је пре пет дана ушивена, конци нису скинути,
још је жута од јода).
Пета игла …
Пуцају шавови где је зашиван графт, почиње да
липти крв на све стране, сестра посушује газом испуцало место, докторка узима шесту иглу, боде, и
каже: „Па шта ако неће, примиће катетер, па шта?!”
Око 12 часова шаљу ме на пласирање ЦВК катетера
на десну страну врата.

Када сам устао са опрерационог стола имао сам
занимљив призор: лева рука ми је скроз исечена,
на четири места имао сам три мала реза и један
велики, рука ми је пресечена скоро на пола…

У Нишу се после пласирања ЦВК не снима положај
катетера него др Арадцки то пласира под прстима,
палпацијом, и то се после и не проверава где је отишло.

Питам докторку, шта је ово?, а др Арадцки каже: „немаш крвне судове, ставила сам ти протезу, тј графт
дужине 20 цм, не секирај се, то ће сутра ујутру одма’
да се боде.”

После „пласирања“ катетера почео сам да крварим
из убодног места, током целе дијализе крв ми се
сливала низ леђа, сестре су ми то повремено брисале.

Вратио сам се да сачекам то јутро, да видимо шта ће
да буде, јер већ четврти дан сам без дијализе.

Завршио сам ХД око 16х и спуштен сам на одељење.
Убодно место и даље крвари.

Дошло је и то јутро, и сестре су наравно одбиле да
боду ту руку, јер је она у току ноћи натекла и увећала
се за дупло.

На „интензивној“ нези нема никог.

Сестре су рекле: „Сачекај до сутра да се рука мало
смири, па ћемо сутра поподне…
До сутра је рука још више отекла и у току ноћи сам
имао страшне болове, неподношљиве…
Пети дан сам без дијализе.

Сестре које су ме дијализирале сишле су да ми помогну да зауставе крварење.
За њима је дошао анестезиолог и каже:
„Шта сте се скупиле око њега, па шта ако крвари,
нек’ крвари, један ли је овде умро, па шта ако
умре?!”
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По наређењу доктора, сестре су отишле.
Око 20х дошао ми је отац са братом у посету и некако су успели да нађу дежурног лекара.
Овај, кад је видео о чему се ради, звао је др Арадцки
да дође.
Дошла је око 23х и давањем адреналина успела је
некако да заустави крварење.
Преживео сам.
Ево и другог дела приче.
Пласирани графт је и даље био под отоком. Почели
смо да га пунктирамо после отприлике месец и по
дана од уградње.
Али, одмах после четврте пункције поново су почели
„проблеми“.
Лоше пласирани графт је имао сегментну тромбозу
(имам снимак и извештај радиолога) и на неким
местима уопште није било могућности да се пунктира. И одма је давао позитиван артеријски притисак
видело се на апарату да нешто није како треба.
Почео је пакао.
Сваку ХД сам имао по четири-пет убода. Нисмо
могли постићи проток крви већи од 200 мл/мин, а
кад неким чудом буде до 260 мл/мин, ја сам пресрећан.
У току дијализе крв поред убодних места на графту
цури са стране…
Лекари на то кажу: „Па шта, то није много крви.“
Некако је ишао живот и све сам то подносио.
Више пута смо се и ја и мој отац обраћали докторки
Арадцки, јер се током дијализе уочавала велика рециркулација крви.
Рециркулација је прво била 23%, затим је дошла
и до 41% (све сам сликао мобилним телефоном,
имам доказе), почео сам да осећам малаксалост,
мучнину, нагон на повраћање, креатинин ми је био
преко 1200 µмол/Л, уреа после дијализе 16 ммол/Л.
На све то је др Арадцки рекла: „Ма апарат не мери
добро.“
Тражио сам упут за Београд, на ВМА и једва га добио.
Очекивао сам да ће неко од лекара да ми закаже
преглед тамо, али они су ме бацали као пинг-понг
лоптицу од једног до другог, а ја нисам знао да
се је „КЦ Ниш“ прогласио „терцијерним нивоом
здравствене заштите“ и да његови лекари не могу да
зову ВМА јер су то институције у истом рангу.
Када сам 23.септембра 2015. године дошао на ХД
пришла ми је главна сестра дијализе, да ме пунктира. Почела је, први убод не иде, други не иде,
трећи не иде, четврти не иде …
Отишла је по др Арадцки, али је она одбила да дође
и да погледа „проблем“..
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Када је убола и пети убод, започела је дијализу, али
није ишло дуго и бацили су цео систем пун крви,
(сет одприлике пуни 250-300 мл крви) намонтирали
су други, ‘ајде да пробамо још једном, следе још два
убода, хемодијализа поново почиње, али артеријска
игла вуче крв а вена неће да прима…
Почињем да осећам велику мучнину и гађење, бацају ми и други сет пун крви… ја бесан отрчим до
канцеларије директора, са све иглама у руци, у чарапама, наиђем на начелницу и једног доктора, они
одмах позивају обезбеђење, као да ћу ја полу-мртав
да њих испребијам…
Дошло је обезбеђење, човек види ја лежим у соби,
кркљам, јер су ме положили на први кревет, а чувар
каже: „Па он лежи миран.“
Касније се појављује и др Арадцки и каже: „Па, ја
сад ту ништа не могу.”
После бачена два сета крви, онаквог измрцвареног
су решили да ме пошаљу кући и да дођем сутра на
ХД.
Шта ћу, прихватам и то, позвао сам такси, дошао
кући и видим да је фистула, тј.графт, стао, не ради
више уопште.
Вратио сам се са родитељима и братом поново до
дијализе, да видимо шта ћемо…
Уместо да ме приме у болницу, да примим крв или
да будем прегледан, доктор је био љут и почео је да
галами:
„Па шта је, што сте дошли? Идите кући и дођите
сутра! Па шта ако не ради фистула, то ће сутра
докторка Арадцки да среди, она је најбољи стручњак
за то, одавде па до Беч, нема шта ја да те прегледам,
дођи сутра!”
Ја сам се покупио и отишао кући.
У току ноћи сам решио да идем на ВМА у БГД и
кренуо сам са оцем, аутобусом, за Београд.
Стигли смо на ВМА, али нисам примљен на одељење
васкуларне хирургије јер нисам имао заказан термин.
Отишао сам у хитну службу, дежурни је био васкуларни хирург Др. Зарић. Примио ме и рекао:
„Ништа не знам, да видимо прво анализе. Сестра
ми узима крв и после пола сата стижу ми налази:
креатинин 1704 µмол/Л, уреја 33 ммол/Л, крвна
слика: 80 Хгб, лоше…
Ја питам: „Шта ћемо, хоћу ли натраг за Ниш?“
Доктор ми рече: нећеш успети да стигнеш ни до
станице – дао ми је ЦВК катетер, неотпакован, у
руке и рекао: иди одмах горе да ти то ставе и на
дијализу.
Отишао сам на одељење, добио ЦВК на десној
страни врата и одрађена ми је дијализа.
Преживео сам.
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На ВМА сам провео 24 дана чекајући на ред за фистулу.
Нема шта, ради се по прописима: доплер крвних
судова сваком пацијенту, све по ПС-у (Правило
Службе).

За све што сам испричао имам отпусне листе,
извештаје лекара, колор доплер налазе и фотографије.
(Име, презиме, телефон и све остале податке спреман сам доставити на захтев, свакоме).

Али, током чекања, тих 24 дана нисам добијао препарате гвожђа ни еритропоетина, јер сам цивил,
они су само задужени за војне осигуранике.

Мислио сам да ако је неко дијализни болесник, да
то не мора да значи да је отписан, да сви могу да га
„пусте низ воду“…

После 24 дана урађена ми је фистула.

То сам мислио …

(У току чекања, од катетера на десној страни добијем
сепсу, па је исти морао бити извађен и пласиран ми
је нови, на левој страни врата, 12. октобра).

А сад знам да је то истина.

Крвна слика, хемоглобин 82, враћен сам за Ниш,
али сада у Нишу нема еритропоетина, несташица…
Успем да нађем Рекормон, и купим, о свом трошку
(наравно, касније су ми рефундирали у КЦ Ниш)
чекам сазревање фистуле, два месеца…
Наравно, све време носим катетер…
После два месеца фистула ради, али сад у Нишу
неће да ми је пунктирају !!!

У Нишу се 230 пацијената довозе на ХД са два дотрајала комбија…
Кога је брига?
Дијализа иде у четири смене.
Долазе људи из Алексинца, из Соко Бање, Ражња,
Мерошине… из разних места… Не може да се
дише…
Нема ни фластера, пацијенти купују креп траку за
кречење (!) да би се лепили …

Др Арадцки неће ни да погледа, оно што она није
радила њу не интересује!

Живим у стану од 35 квадрата, терају ме да идем на
перитонеумску дијализу, али немам где ни да ставим материјал…

(Иначе, др Снежана Арадцки је уролог по струци,
али ради на пословима васкуларног хирурга, ради
фистуле, фактички је рукоположена).

Имам оца и мајку од по 80 година, ко ће кога да гледа, кад сам и ја изнемого..

Добијам предлог од главне сестре да идем за БГ на
ВМА, да они сниме руку и да нацртају фломастером
где да се фистула боде амбулантно.

Лекари нису нашли за сходно ни да ми одраде оне
прегледе за трансплантацију, па да се за ових 4 године барем нађем на листи за трансплантацију бубрега,
што би ми била једина шанса да преживим…

Наравно, ја одбијам тај предлог, узимам упут за
стационарно лечење и ето ме поново на ВМА.

Коме се обратити за помоћ?

Још 20 дана хоспитализације.
Десна рука ми је снимана колор-доплером и давала је задовољавајуће параметре. Покушане су
дијализе комбинованим приступом, артерија игла а
вена катетер. Враћен сам за Ниш 18. децембра, са
препоруком да чекам, да ће се фистула развити.
У Нишу су покушали више пута пункцију, али безуспешно: крену две дијализе, па стане, па тако
неколико пута.
Фистула је стала 23. марта.

У Нишу, од када су почели радити фистуле на васкуларној хирургији ја ево чекам већ месец дана…
Видим отуда излази пацијент са фистулом, приђем
му и кажем: „Ви сте на дијализи, нисам Вас виђао?“
А он ми одговара: „Ма јок, урадио сам је из предострожности, ако затреба.“
А ја са катетером 7,5 месеци чекам …
Такви су наши приоритети …
Лагано умирање …

Коначно.

Срамота је да се у 21. веку убијају млади људи због
нечије тривијалне сујете и нестручности…

Још увек, и дан данас, већ 7,5 месеци се дијализирам
преко ЦВК…

Имао сам посао и изгубио сам га, јер не могу са
катетером у врату да радим никакав посао…

Резултати су ми јако лоши: креатинин пре дијализе
1400 µмол/Л, уреа 18 ммол/Л, имам велики фосфор
2,45 ммол/Л, огроман калцијум 2,75 ммол/Л, јако
лоше се осећам …

Бавио сам се спортом, играо сам активно стони тенис, сада више не играм, јер су ми упропастили и
руке и живот…

Још увек нисам успео да урадим фистулу.

Једино што могу да чекам је да умрем, али и то не
могу на миру…

На ВМА не примају. Чекам у Нишу. На новој клиници су почели да раде васкуларци фистуле.

Више ми није ни до чега…

То је моја прича.

Не могу више да обијам прагове лекарских канцеларија и да молим за услуге које су им у опису
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радних места и за које примају редовну плату, која
није ни толико мала…
Више немам снаге да се борим, јер је и борба бесмислена…

СВЕ ШТО СТЕ ХТЕЛИ ДА ЗНАТЕ
О ПОЛИЦИСТИЧНОЈ БОЛЕСТИ
БУБРЕГА

Све што је било до мене урадио сам, сад једино могу
да умрем…
Све што сам навео могу да потврдим под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и валидно печатираним извештајима
институција и лекара где сам се лечио, а имам и
фотографије и друге доказе.
Не замерите …
Пошто у Нишу након 8,5 месеци нисам могао да
дођем на ред за фистулу одлучио сам да одем приватно у Ћуприју на клиници «Медикус” код др Јоце
Делића да покушамо да решимо проблем .Видео
сам да поједини пацијенти имају добра искуства.
Тако се и десило заказао сам преглед већ сам имао
снимке крвних судова однео са собом лекар је
погледао дао позитивно мишљење и пао је до-говор
да се вратим у Ниш издијализирам и дођем следећег дана на интервенцију. Урадио сам како ми је
лекар наложио и дошао на заказану интервенцију.
Интервенција креирања АВ приступа је прошла
без проблема за неких 40 мин је било све готово,
и нисам могао да верујем. Добио сам савет лекара
да морам да сачекам 4-6 недеља да фистула матурира како би била спремна за пункцију. Тако је
и било ЦВК катетер који је пласиран на ВМА ме је
послужио још 2 месеца радио је беспрекорно фистула је сазрела и почело се са пункцијама мојим
мукама је дошао крај. Одрадио сам и прегледе за
кадаверичну трансплантацију и налазим се на листи
чекања потенцијалних прималаца органа. После
тога сам наставио да радим неко време док нисам
стекао услов за пензију, сад сам пензионер и даље
се дијализирам у КЦ Ниш.. и чекам да видим шта ће
да буде даље - нада увек постоји.. Прошао је и тај 14.
децембар 2014. године.
-------------------------------------Ми своја права много лакше остварујемо када смо
удружени. У многим центрима за хемодијализу
имамо наша удружења. Позивамо вас се учланите
у постојеће удружење и помогнете у борби да нам
свима буде боље.
Ако у вашем центру немате удружење позивамо вас
да га оснујете. Удружење могу основати минимално
три особе. Процедура није компликована, а наш Савез је увек ту да вам помогне око статута и других
одлука везаних за оснивање удружења.
Наш Савез окупља сва удружења и заступа их код
републичких органа. У саставу нашег Савеза су била
и удружења из Војводине али су се они одвојили и
Савез бубрежних инвалида Војводине није више у
нашем саставу. Надамо се да ће поново ући у наш
Савез.

10

Др сц. мед. Др Зоран Паунић
Нефролог, Специјална болница за хемодијализу
„Fresenius Medical Care“ Београд
Полицистична болест бубрега код одраслих (ПББ
у даљем тексту) је добро познато урођено оболење
бубрега које код 70% оболелих доводи до потпуног
губитка функција бубрега и потребе да се даљи
живот настави дијализама или трансплантацијом
бубрега.
Данас је учесталост ове болести код пацијената на
хемодијализи око 5 до 7%.
Болест је изазвана углавном мутацијама на једном од 2 хромозома, где се налазе гени који кодирају синтезу протеина полицистина 1, односно
полицистина 2, а који су присутни на површини
ћелија у тубулима бубрега и битни су за регулацију
нивоа калцијума у ћелијама.
Када је један од ова 2 гена претрпео мутацију, ти
полицистини нису нормално функционални и то
временом доводи до тога да један клон ћели-ја
епитела тубула (а махом се ради о епителу дисталних тубула или сабирних каналића) прави
„микродивертикулум“ на зиду тубула који се постепено увећава и временом се потпуно одваја од
тубула из кога је настао. Тај „мехурић“ наставља
даље да расте и својим растом врши притисак
на околно здраво ткиво бубрега и на тај начин га
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постепено уништава.
Иако иницијално ове цисте захватају тек око 1%
тубула, код већине пацијената, оне временом толико нарасту, да испуњавају скоро у потпуности
бубреге, тако да се између њих здраво ткиво скоро и
не уочава, а сами бубрези се увећају и до 20 пута у
односу на нормалну величину.
ПББ је дакле генетска болест и у око 90% случајева
један од родитеља је има, док се у око 10% случајева
ради о новој мутацији, која се, независно од фактора
наслеђа, догоди у току трудноће.
Процењује са да сваки хиљадити човек у свету болује
од ПББ, a подједнако оболевају све расе, као и оба
пола.
Они пацијенти који имају дефектни полицистин
1 болују од ПББ1, а они код којих је мутиран полицистин 2, од ПББ2 варијанте болести.
Три пута је већи број особа са мутацијама за ПББ1
од особа за ПББ2, а недавно су откривене мутације
на још једном, трећем гену, које су присутне код око
7% пацијената.
Ова генетска разлика је битна и због прогнозе болести: пацијенти са ПББ1 оболевају од терминалне
бубрежне инсуфицијенције у просеку око педесет
пете (до педесет осме) године живота, а ПКД2 после
седамдесете.
ДИЈАГНОСТИКА:
ПРЕ ИСПИТИВАЊА ЈЕ НЕОПХОДНО
САВЕТОВАЊЕ!
Користи од саветовања : пацијент треба да зна дијагнозу, помаже му у планирању породице, рано
откривање омогућава бољу секундарну превенцију,
а сада је неопходно и због селекције пацијената за
терапију.
Са друге стране, постоје проблеми који ће се догодити: психолошко оптерећење болешћу, проблеми и
бриге око посла итд.
Ултразвучни преглед
Критеријуми за дијагнозу ПББ на основу прегледа
ултразвуком:
- најмање 3 цисте укупно у оба бубрега у узрасту од
15 до 39 година,
-најмање по 2 цисте у сваком бубрегу, у узрасту од
40 до 59 година.
- најмање по 4 цисте у сваком бубрегу код особа
преко 60 година старости
Лажно негативни налази су могући; најчешће зависе
од техничких могућности ултразвучног апарата и од
вештине при прегледу.
Ако је нека особа започела лечење дијализама пре
55.-е године, ради се о ПББ1 облику. Ако има цисте,

а није на дијализи и до своје 70-е године, онда је
вероватно у питању ПББ2.
Могућа су одступања (бржи ток болести) због
придружених болести - хипертензије, однос-но
исхемијске нефропатије, дијабетеса, хиперлипидемије итд.
Генетско саветовалиште: ретко када се разматра
код природно започете трудноће. Код вештачке
(асистиране) оплодње долази у обзир, али се не ради у свим земљама.
Поставља се питање да ли је ово неопходно радити.
Одговор је да то у највећој мери зависи од личног
става и од тежине болести.
Познато је да постоји велики број мутација (до
сада је детектовано 1272 на ПББ1 алелу и 202
на ПББ2 алелу) које се појавом „нове генерације
секвенционирања целог хуманог генома (НГС) и
посебним панелом за овај скрининг, откривају у
преко 90% случајева. Међтим, ово тестирање није
свима доступно и његова цена је сада око 3000
долара.
Магнетна резонанца
Највећа новина у дијагностици ПББ је примена
магнетне резонанце (МР) за одређивање тзв. укупне
запремине бубрега (на енглеском Total Kidney Volume, TKV), индексиране према телесној висини.
Ова мерења се раде на Мејо клиници, систематично,
још од 2003 године. Показало се да МР прегледи,
вршени једном годишње, имају много већи прогностички значај него одређивање креатинина
односно јачине гломерулске филтрације, која
почиње да пада тек годинама касније (због компензаторне хипертрофије гломерула, бубрежна
инсуфицијенција се ретко када открива пре 40. године).
На основу дефинисаних критеријума Мејо клинике,
пацијенти су класификовани у 5 група: A, B, C, D,
Е које су базиране на годишњем порасту горе поменуте запремине бубрега: <1.5%, 1.5%–3%, 3%–
4.5%,4.5%–6%, или >6%.
Поред прогностичког значаја, овај критеријум је
омогућио и спровођење првих клиничких студија
које испитују ефикасност одређених лекова за ову
болест.
ДРУГЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ БОЛЕСТИ:
Поремећаји тубулске функције бубрега: већ код
деце (60%) постоји ослабљена концентрациона способност урина, појачана киселост, хипоцитратурија,
а као последица наведеног, склоност ка стварању
камена.
Повишена је и вредност вазопресина у крви, често
и код деце, што може водити ка хиперфилтрацији
бубрега и хипертензији.
Блага протеинурија (150 до 1500 мг), може представљати индикатор прогресивније болести.
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Хипертензија је примарно последица компресије
цисти на околне крвне судове и растезања бубрега.
Она се често касно открије, па је потребно урадити
24-часовни мониторинг („Холтер“) крвног притиска,
код младих и деце.

На инфекцију цисте јетре треба посумњати на
основу симптома, ултразвучног и лабораторијског
прегледа (обавезно проверити и алкалну фосфатазу
која је повишена у овом стању). Узроковачи су, опет,
грам-негативне цревне бактерије.

Бол: 60% пацијената има повремене акутне болове
у слабинама. Разлог за бол може бити крварење,
камен, инфекција цисте. Неки пацијенти имају
хронични бол узрокован самим присуством цисти.

Дилатација холедохуса постоји у 40% пацијената са
ПББ, холангиитис је ипак веома редак.

Крварење настаје при напору, због пуцања септи
између цисти, као и због присуства крхких нових
крвних судова у њима, насталих због појачаног
локалног дејства васкуларног ендотелног фактора
раста.
Oko 90% пацијената на прегледу скенером или магнетном резонанцом има садржај у цистама, што
говори о чешћем асимптоматском крварењу.
Крварење обично стане за 2 до 7 дана, али уколико
траје дуже или се први пут јавља после педесете године, потребно је детаљније испитивање.
Камен у бубрегу има сваки пети пацијент са ПББ,
а углавном се ради о калкулусима састављеним од
урата и калцијум оксалата. Калкулоза је узрокована
превеликом киселошћу урина, смањеним нивоом
цитрата у њему, као и измењеном анатомијом бубрежних папила.
Инфекције цисти су чешће код жена, а углавном
су узроковане грам-негативном цревном флором
(Ешерихија, Клебсиела, Протеус, Цитробактер итд).
Фактори ризика за бржу бубрежну инсуфицијенцију:
мушкарци, хипертензија код оног родитеља
који нема цисте, хематурија пре 30-е године,
хипертензија пре 35.-е године, хиперлипидемија,
ниска вредност ХДЛ холестерола, пушење. Запремина бубрега је најзначајнија за процену! Ако
су бубрези преко 600 мл/м, на почетку, трећи
степен бубрежне инсуфицијенције се очекује за 8
година. За 13 година, 20% ових болесника ће бити у
терминалној фази бубрежне инсуфицијенције.
Цисте у јетри има око 90% пацијената са ПББ и оне
потичу од измењеног епитела жучних каналића (јер
су и у њима присутни полицистини 1 и 2). И ове
цисте се временом одвајају од самих каналића од
којих су потекли.
Цисте у јетри су веће код жена које су рађале или
користиле оралне контрацептиве са естрогеном
(који је такође присутан на епителу ових цисти и
стимулише њихов раст). Углавном су асимптоматске
и не ремете укупну функцију јетре. Симптоми се
чешће јављају након започињања лечења дијализама
или трансплантацијом бубрега. Они су везани за
величину цисти, крварење или инфекцију у њима.
Могу да праве утисак ситости, диспнеју, езофагитис,
бол у доњем делу леђа, да врше компресију на доњу
шупљу вену, вену порте, а понекад и на жучне путеве
правећи жутицу. Ретко када могу да пукну.
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Цисте панкреаса се јављају код 5% пацијената, без
већег клиничког значаја.
Арахноидеалне цисте постоје код 8% болесника и
представљају ризик за субдурално крварење.
Цисте на семеним кесицама се јављају код 40%
мушкараца са ПББ.
Анеуризме артерија: на првом месту церебралних,
јављају се код 6 до 16% болесника. Компликације
ових анеуризми су руптуре (у просеку у 39-ој
години, за разлику од просека у општој популацији51.ој години), као и компресија на околне мождане
структуре са изазивањем епи напада или парализом
неког од кранијалих нерава. Могуће су и анеуризма
торакалне аорте и анеуризме коронарних артерија.
Што се тиче срца, пролапс митралне валвуле
се јавља код 25% болесника, а честа је и аортна
инсуфицијенција, али обе углавном немају прогресивнији ток.
Дивертикулоза колона је честа, као и бронхиектазије
(код ПББ су 3 х чешће него у осталој популацији).
ЛЕЧЕЊЕ ПРИДРУЖЕНИХ ОБОЉЕЊА:
Држање крвног притиска под контролом, па чак и
на ниском нивоу (испод 110/75 мм живиног стуба)
пре свега АЦЕ инхибиторима или АРБ блокаторима
- код младих смањује раст TKV за 14%. Такође, у
Данској је регистрован значајан пад морталитета од
ове болести 2008. године у односу на 1993. годину
због ефикасније терапије хипертензије. У Европи је
генерално узраст у коме ПББ доводи до терминалне
бубрежне и ннсуфицијенције померен са 56,6 на 58
година у периоду 1991-2010 година.
Избегавати што је могуће више лекове против болова и температуре из групе тзв. нестероидних
антиинфламаторних лекова (ибупрофен, диклофен
и слични), као и друге нефротоксичне лекове (аминогликозиде на пример).
Инфекције цисти лечити антибиотицима који
продиру у њих - хинолонима, сулфометоксазолтриметропримом, хлорамфениколом (који више
није ни регистрован код нас). Понекад је потребна и
вишемесечна терапија.
Калијум цитрат за камене: овај лек раствара уратне
калкулусе, смањује киселост урина и поправља
мањак цитрата у урину.
Анеуризме можданих артерија- скрининг за њих се
врши само ако је неко из породице имао мождано
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крварење или ако треба да се уради нека велика
хируршка интервенција. Метода избора је МР
ангиографија без контраста. Ризик за руптуру
анеуризме постоји ако су оне веће од 12мм на
гранама предње и медијалне церебралне артерије,
односно веће од 7 мм на задњој церебралној артерији.

или оба) пре трансплантације није нужна, осим
ако се ради о честим и понављаним инфекцијама,
крварењима или о толико великом бубрегу који
испуњава и карлицу. Интересантно је да после
трансплантације, нативни бубрези смањују волумен,
око 40% за 3 године, док цисте на јетри у истом периоду порасту за 21%.

Конзервативне мере: престанак пушења, строга
контрола крвног притиска и хиперлипидемије.

ЗАКЉУЧАК:

Колико год изгледало тешко ово обољење, захваљујући свим превентивним мерама, лечењу и
ТЕРАПИЈА ПОЛИЦИСТИЧНЕ БОЛЕСТИ
другим медицинским интервенцијама, живот паБУБРЕГА:
цијената са ПББ се већ продужио. Бројне студије
Специфично лечење: Први одобрени лек за лечење и лекови који су фази испитивања дају додатну
ПББ је антагониста В2 рецептора вазопресина, оптимистичку слику да се са овом болешћу може
толваптан. Велике клиничке студије су показале доживети дубока старост.
да је овај лек преполовио годишњни раст цисти,
односно укупне запремине бубрега: 2,6% у групи - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - испитаника који су лечени овим леком, а 5,5% у
СНЕЖАНА ВУКОТИЋ
контролној. Толваптан је успорио и годишњи пад
гломерулске филтрације - са 10мл/мин на почетку
студије на 6,8 мл/мин после 3 године. Лек је утицао и на смањење броја епизода бола код ПББ
пацијената. Од нежељених ефеката, на првом месту
је хепатотоксичност, али се она честим контролама
може на време открити и са прекидом давања лека,
она је реверзибилна. Други „нежељени“ ефекат је
то што захтева дневни унос преко 6 литара воде.
Лек је одобрен за примену у ЕУ, Јапану и САД код
оних пацијената где је процењена брза прогресија
болести на основу критеријума Мејо клинике (у
САД и за пацијенте са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом 3 степена). Веома је скуп и у Србији
није регистрован.
Опште мере: држање крвног притиска под контролом, код младих чак и на нижем нивоу (као што
је већ описано), неслана исхрана, унос преко 3 литра
воде дневно, замена животињских беланчевина
биљним кад год је то могуће, редукован унос кафе,
забрана пушења.
Методе замене бубрежне функције: За болеснике
који дођу до пете, терминалне фазе бубрежне
инсуфицијенције, све три методе лечења долазе
у обзир. Хемодијализу добро подносе, чак и
боље од других пацијената, претпоставка је да је
то због добре крвне слике коју имају, као и због
тога што се углавном ради о особама са здравим
коронарним крвним судовима. Ти болесници се
жале на повремени бол у слабини, или на крварење
или на знаке инфекције цисте. Перитонеална
дијализа је такође равноправан вид замене бубрежне фунцкије за ове болеснике, уз нешто већи
ризик за перитонитис, опет због чешће присутне
дивертикулозе црева. Сама величина бубрега не
мора да представља проблем за спровођење ове
методе лечења.

Оболелима од хепатитиса време је највећи непријатељ
Само петина оболелих зна да има ову болест ко-ја
се открива случајно или када је болест већ узнапредовала па су тада симптоми видљиви а излечење
тешко

Имала сам луду срећу да се излечим од хепатитиса
Ц, за разлику од многих других пацијената. Тешко је
то испричати кратко јер је прича дуга, као животни
Трансплантирани болесници са ПББ имају одличну век човека од 60 година. Још док сам била беба, када
прогнозу. Нефректомија нативних бубрега (једног сам имала свега четири месеца, установљено је да
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имам проблем са бубрезима. Хронични бубрежни
болесник тако постајем од рођења, а у својој 21.
години крећем на хемодијализу. Те 1982. године
три пута недељно сам била на релацији Kраљево Београд. И тако четири месеца путовања.

помучити се. Издрже се све пратеће појаве и проблеми, али остати без позитивног резултата је просто депримирајуће. Дијагнозу „цироза јетре” сам
чекала, јер ју је неколицина мојих пријатеља са
хемодијализе већ добила. У међувремену, 2014.
године догађа се револуција на пољу терапије за
хепатитис Ц. Тада већ бележим стаж од 32 године од
дијагностиковања вирусног обољења. У глави ми је
одзвањало: пронађени су лекови, проценат излечења
је већи од 95 одсто и то без великих потешкоћа у
току терапије и нуспојава. Ипак, брзо сам схватила
да ми држава неће обезбедити терапију, а куповина
у приватној режији, због огромне цене лека, била је
немогућа мисија. Поново сам била осуђена на чекање.

Срећна сам и истовремено тужна и разочарана у
здравствени систем, који као да ме је кажњавао.
Колико још пацијената треба да добије цирозу јетре,
карцином или да умре, а успешан лек постоји?
Сећам се те зиме. Није била као што су ове данас,
већ је забележена права зима, са снегом и ледом.
Пресељење у Београд донело је једну врсту олакшања, али дијализе су имале своју тежину и гомилу
проблема. Требало је живети и радити са очајном
крвном сликом и честим трансфузијама. У периоду
од три године примила сам више од 35 трансфузија.
Наравно, то није остало без последица. Тако сам
регуларно у институцији здравственог система Републике Србије, одмах после два месеца, добила
хепатитис који су тада звали „нон А нон Б”. Тек крајем
осамдесетих година прошлог века „он” добија своје
име - хепатитис Ц вирус (ХЦВ). Дијагнозу ХЦВ-а ми
нико није саопштио. Нису томе придавали значај, а ја
сам остала без икакве терапије, али и без лекарских
коментара. Радознала по природи и увек жељна да
до детаља упознам своју болест, читала сам и откривала шта је заправо хепатитис Ц, колико је он
опасан и на шта треба да обратим пажњу. Време је
неминовно текло, а у међувремену су се појавили и
лекови за ХЦВ. Терапију такозваним интерфероном
алфа добијала сам годину дана. Памтим све то као
годину мучења. Константно сам се осећала као да
имам јачи облик грипа, сталну температуру, болове
у мишићима, слабост, проблеме са леукоцитима.
Упркос свему вирус је и даље био ту.
Понавља ми се терапија, али са још јачом комбинацијом лекова. Тако је прошла још једна година,
која се опет завршила разочарењем. Није проблем
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Када сте болесни време вам је највећи непријатељ јер
неумитно пролази. Прошло је доста времена од када
сам сазнала да је лек добар и да га широм света већ
користе. А онда сам случајно добила информацију
да ће једна фармацеутска кућа донирати лек за 60
пацијената. У том тренутку једино што сам осећала
је била паника, брига и срећа када сам успела да се
квалификујем за ту терапију.
Знала сам да сам да би то био добитак на лутрији и
у марту 2019. године почињем да примам терапију.
Осећам се добро, немам нуспојаве. И стиже први
резултат – негативна. Након тога иде и друго
тестирање. Опет негативна. И сада после годину дана сам – и даље негативна! Успела сам. Пре цирозе и
престигла сам је. Срећна сам и истовремено тужна
и разочарана у здравствени систем, који као да ме
је кажњавао због нечега што сама нисам одабрала,
нити сам желела да ми дају. Колико још пацијената
треба да добије цирозу јетре, карцином или да
умре, а успешан лек постоји? Ми пацијенти смо,
почев од здравственог особља, па до ближе или даље

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије - година VI, број 10 - 2020
околине, углавном представљени као наркомани и
проблематичне особе јер имамо хепатитис. Многи
од нас су га добили у здравственом систему. Неки
су га и добили злоупотребом дрога, али за све нас је
заједничко да имамо право на живот, ко год да смо.
Ако анализирам мој случај, не могу да схватим како
је за моју земљу финансијски исплативо да ме три
деценије одржава у животу, а онда да ме пусти да
одем због вируса који се излечи за свега три месеца?
Како се исплати држави да чека да пацијенти дођу
у стадијуме декомпензованих цироза и трансплантација? Већ сам 39 година и шест месеци на
хемодијализи. Најзад сам, после толико времена,
негативна на хепатитис Ц, али сам имала среће.
За оне који нису упознати с овом заразном болешћу,
хепатитис Ц је вирусна заразна болест која дуго година не даје никакве симптоме, иако прогресивно
нарушава функцију јетре. Заражена особа има благе,
неспецифичне симптоме. Вирус се открива или случајно или када је болест већ узнапредовала до цирозе
или карцинома па су тада симптоми видљиви. Свега
20 одсто оболелих сазна да носи ХЦВ вирус. Због
пораста броја оболелих од хроничног вирусног хепатитиса, сматра се да је у току тиха пандемија
ове болести. Половином 2018. године РФЗО је ставио савремену терапију за лечење хепатитиса Ц
на листу лекова, а пацијенти су коначно започели
лечење. Међутим, број пацијената који терапију
примају је врло ограничен. За три године свега 200
најтежих пацијената је добило савремену терапију о
трошку РФЗО-а. Ја је нисам добила јер нисам била
у предцирозном најтежем стању, али сам имала
срећу да уђем у програм донације лека. Зато молим
надлежне да омогуће лечење не само најтежим
пацијентима већ свима који га имају, јер хепатитис
је заразна болест.
--------------------------------------

ВРЊАЧКА БАЊА
Специјална болница за интерне болести Врњачка
Бања самостална је здравствена установа секундарне
здравствене заштите од 2008. год чији је оснивач
Министарство здравља Републике Србије; до тада је
радила као интерно одељење у саставу Здравственог
центра Студеница из Краљева.

У анкетама о задовољству корисника услуга има
највише оцене у рашком округу.

Од дијагностичке опреме има биохемијски анализатор, крвни бројач, анализатор електролита са јон
селективном електродом, анализатор ацидобазног
статуса, два 24h Холтер ЕКГ-а, 24h Холтер крвног
притиска, два ултразвучна апарата, ЕКГ апарате,
опрему за ЕКГ тест физичким оптерећењем на покретној траци, као и мониторе, дефибрилаторе,
инфузиону пумпу, аспираторе, инхалаторе, трaнспортни респиратор, реверзну осмозу, хемодијализне
апарате, ...

Намењена је за дијагностику и лечење акутних и
хроничних болести унутрашњих органа. Има 85
запослених од чега 10 лекара и 48 медицинских сестара и техничара док су остали запослени технички
и административни радници.
Болница има коронарну јединицу, лабораторију,
апотеку, хемодијализу, кардиолошко, нефролошко
и интерно одељење, одељење палијативне неге, техничку и административну службу као и вешерај и
кухињу.
Своју делатност установа обавља у згради која је
наменски грађена за интерно одељење а има 2500
квм површине смештеној у околини борове шуме.

Одељење хемодијализе у Специјалној болници за
интерне болести у Врњачкој Бањи, после опсежних
припрема и то грађевинских радова, набавке
опреме, запошљавања и обуке одговарајућег кадра, почело је са радом 14. септембра 2018. год.
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Замишљено је да се у овом одељењу лече болесници
на хроничном програму хемодијализе са територије
општине Врњачка Бања али и из делова суседне
општине Трстеник који су ближи нашем него
дијализном центру у Крушевцу. Има 11 апарата
за хемодијализу у две сале, великој са 8 апарата
на којима је планирано да се дијализирају ови
болесници и 3 у малој сали у којој је планирано
да се процедуре хемодијализе изводе за болеснике
који су осигураници других филијала РФЗО који
туристички или због лечења шећерне болести
бораве у нашем месту као и болесници који нису
осигураници РФЗО. Детаљне информације су
доступне на сајту Специјалне болнице на адреси
bolnicavb.org.rs
Хемодијализа у нашем центру се обавља на
апаратима Medicon INNOVA и Nipro Surdial XR а
постројење реверзне осмозе је италијанског произвођача Gambro.
На одељењу хемодијализе раде лекар интерниста нефролог, 5 медицинских сестара и електротехничар.
Сво особље је прошло обуку за рад на хемодијализи
у регионалном хемодијализном центру у Општој
болници у Краљеву а главна сестра одељења, виша
медицинска сестра, и у дијализном центру у КБЦ
Звездара.
На третману хемодјализом су пацијенти из Врњачке
бање, а један део капацитета је резервисан за
пацијенте из других места.
Цене за ХД третмане су 23.690,00 дин а за ХДФ
26.925,00 дин.
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САСТАНАК У ПАЛАТИ СРБИЈА
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Зоран Ђорђевић, државни секретар Ненад
Нерић, в.д. помоћника министра у Сектору за
заштиту особа са инвалидитетом Биљана Барошевић,
в.д. помоћника министра у Сектору за финансије
и контролинг Саша Трандафиловић и посебни
саветник министра Ана Ђокић одржали су састанак
са представницима 34 савеза удружења особа са
инвалидитетом, како би разговарали о досадашњим
резултатима и расписивању Програмског конкурса
за унапређење положаја особа са инвалидитетом у
Републици Србији у 2020. години.
Министар Ђорђевић рекао је да је циљ оваквих редовних састанака да представници удружења представе своје проблеме са којима се сусрећу, како би
се пронашли начини за њихово решавање, али и да
се прати ток трошења додељених средстава.
„Укупно издвојена средстава из буџета за 2020.
годину за унапређење особа са инвалидитетом је
1.718.902.000,00 динара. Желимо да сав новац буде
искоришћен у правом смеру, односно за стварање
бољих услова живота особа са инвалидитетом и
управо зато, свако трошење новца мора да буде
транспарентно, а сва додељена средства оправдана“,
рекао је министар.
Ђорђевић је истакао да се ресорно министарство
активно бави спречавањем било ког облика дискриминације, поготово на радном месту, јер, како
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каже, циљ Владе Србије јесте да изгради једно модерно друштво у којем су сви грађани једнаки.
„Заједничким залагањем и радом, одржавањем
сајма „Ј=днаки“ и другим активностима којима се
промовише ваш рад, способности и достигнућа.
Желимо да искоренимо стереотипе који постоје
у друштву према особама са инвалидитетом и да
докажемо да сви они могу да раде послове једнако
одговорно и добро, као и особе без инвалидитета“,
рекао је министар и нагласио и да Министарство
такође запошљава особе са инвалидитетом и да
тиме жели да буде пример и другим установама.
Према речима министра, постављање 77 рампи
у 34 локалне самоуправе на објектима општина,
филијалама ПИО фонда, домовима здравља,
установама културе, објектима удружења особа
са инвалидитетом, штампање свих документа на
Брајевом писму за слепе и слабовиде, постављање

звучних семафора, библиотека за слепе, само
су неки од начина којим Министарство заједно
са савезима унапређује услове живота особа са
инвалидитетом, али да увек треба тежити ка бољем.
„Поносни смо на све што смо до сада урадили, али
желимо још много више. Влада Републике Србије
ради све за добробит свих својих грађана једнако.
Зато је потребно да Министарство и сви савези
удружења раде тимски и сигуран сам да ћемо
имати још боље резултате на крају следеће године“,
поручио је Ђорђевић.
Након Министра присутнима се обратила и в.д. помоћника министра у Сектору за заштиту особа са
инвалидитетом Биљана Барошевић.
Наш Савез организација бубрежних инвалида Републике Србије су предстваљали председник прим др
Љубинко Тодоровић и координатор Татјана Стојановић.
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СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

У организацији Савеза организација бубрежних
инвалида Републике Србије и Међуопштинско
удружење бубрежних инвалида и болесника Смедеревске Паланке и Велике Плане – Kidney, дана
11.1.2020. године организована је психолошка подршка пацијентима на третману хемодијализом у
Смедеревској Паланци. Психотерапију води Србијанка Андрејић, лиценцирани психотерапеут. Она
води психолошку подршку и у Београду, Крагујевцу,
Свилајнцу, Нишу и другим местима где је то
потребно.

Захваљујући Министарству за рад, помоћници министра Биљани Барошевић и Сектору за заштиту
особа са инвалидитетом који су препознали значај
даривања нашим најмлађим члановима и подржали
молбу Савеза, 11. јануара 2020. године су деци која
су на третману хемодијализом у Универзитетској
дечјој клиници у Тиршовој улици, подељени пакетићи поводом новогодишњих празника.

Децу су обишле, поразговарале са њима и поделиле
пакетиће представница Министарства Јулијана Станисављевић, председница Удружења „Све за осмех“
Бранислава Даниловић и представница Савеза Татјана Стојановић.

И ову активност је подржало Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.

С обзиром да није могуће организовати превоз
сваког другог дана на третман хемодијализом из
места у којима су њихови родитељи ова деца живе у
клиници. Ту им је организована и основна школа.
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САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ
ЗДРАВЉА
Дана 20. фебруара 2020. године председник Савеза
прим др Љубинко Тодоровић, и координатор Савеза
Татјана Стојановић су учествовали на састанку у
Министарству здравља са помоћником министра
проф. др Бериславом Векићем.
Састанак је заказан и одржан на захтев Савеза а са
жељом да се изложе неки проблеми наших чланова.

нових лекова. Годинама се чека на стављање на
листу лека Renagel. Републичка стручна комисија
за нефрологију и урологију годинама предлаже
стављање тог лека на позитивну листу (Цена тог
лека је 81 евро месечно). Требало би додати и неке
лабораторијске анализе, на пример магнезијум
у серуму који се у неким болницама ради једном
месечно, а у другима никада. Такође треба почети
радити и анализу бета2 микроглобулина код особа
које су на дијализи више од 5 година. Неопходно је
да у изменама правилника учествују и наши представници!
Имали смо много тема, али је састанак завршен
након 35 минута због обавеза проф Векића.

Теме које су спремљене за тај састанак:
Укључивање у рад апарата који већ постоје у центрима за дијализу. Неке су фирме донирале нове
апарате за дијализу али ти апарати нису у функцији.
Неопходно би било да се ти апарати активирају –
укључе. За то би било потребно да се обезбеди
додатни простор за места за дијализу а апарати су
већ у центрима за дијализу. То би битно побољшало
лечење болесника. Изнели смо да су недовољни
капацитети за дијализу нарочито у Београду и Нишу и да се због тога пацијенти возе у Лазаревац,
Младеновац, Барајево. Проф Векић је одговорио да
Министарство нема информацију да су капацитети
недовољни, а ако јесу Републичка стручна комисија
за нефрологију и урологију и Батут треба да о томе
известе Министарство које би одмах реаговало.
Трансплантација. У Србији је стање очајно. Када би
се Министарство енергично укључило у акцију врло
брзо би смо достигли друге земље.
Неопходно је:
Формирати тимове за утврђивање мождане смрти
у донорским болницама, едуковати чланове тима,
обезбедити финансирање и увести обавезу да се
свака мождана смрт мора да пријави,
Обезбедити финансирање – плаћање особљу које
ради трансплантације,
Појачати медијску пропаганду.
Поштовање постојећих Правилника, Протокола и
уредби. У многим центрима се не поштују постојећи
Правилници.
Побољшање Правилника.

Ту би дошло увођење

Након излагања ових проблема, помоћник министра
нам је наложио да га писменим путем обавестимо
за које дијализне центре знамо да имају вишак апарата, да су нови а нису у функцији и где нема места
за дијализу.
Што се тиче проблема са трансплантацијом, препоручено нам је да контактирамо др Марка Ерцеговца из КЦ Србије због тога што је он највише
посвећен овом проблему
Сазнали смо да је сарадња Министарства здравља са
Удружењем нефролога Србије доста лоша. У Министарству здравља сматрају да Удружење мора да има
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и даје нова идејна решења.
Што се тиче отварања центра за хемодијализу у Алексинцу и растерећења центра у Нишу речено нам је
да је све одобрено, само се чека да Канцеларија за
јавна улагања пребаци средства.
Тема стављања на позитивну листу лека Ренагел је
наишла на одобравање од стране помоћника министра. По проф. др Векићу, за увођење овог лека на
позитивну листу, потребно је да Републичка стручна
комисија заузме став о овоме и дописом се обрати
РФЗО чија би комисија одобрила овај лек.

Састанку су присуствовали председници и представници Удружења Све за осмех, КБЦ Звездара,
КБЦ Земун, Удружење инвалида Србије на кућној
дијализи, Удружење Реналис, Свилајнац, Шабац,
Пантрансплант - Нови Сад, Прибој, Крушевац, Јагодина и Лозница.

Проф. др Векић је изразио и жељу га Савез обавештава о корацима који је предузео након овог
састанка.
--------------------------------------

САСТАНАК СА УДРУЖЕЊИМА
Захваљујући Министарству за рад, Сектору за
заштиту ОСИ, дана 23.2.2020. је у просторијама
нашег Савеза одржана прва од четири планираних
ИНОВАТИВНИХ активности Министарства са
циљем упознавања са проблемима које наше чланице имају на локалном нивоу.
Захваљујемо се на подршци помоћнице министра
Биљани Барошевић и госпођи Јулијани Станисављевић која је као представник Министарства,
присуствовала састанку.

Госп. Јулијана Станисављевић је изразила спремност
Министарства за рад и Сектора да се упозна са проблемима локалних Удружења и помогне у решавању
истих кроз активније укључивање локалне самоуправе у њихово решавање.
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КБЦ ЗВЕЗДАРА
Дана 26.02.2020. год. је одржан први радни састанак
у КБЦ Звездара.
Састанку је присуствовали начелник нефрологије
проф. др Радомир Наумовић, начелница дијализе др
Снежана Пешић, техничар дијализе Миљан Илић,
председница Удружења Гордана Тодић, представник
Савеза Татјана Стојановић и спец. ма Србијанка Андрејић, психотерапеут.

Састанак је одржан са циљем договора око даље
сарадње удружења и клинике. Организоле би се
едукације за пацијенте уз сарадњу са доктроима и
медицинским сестрама - техничарима и пружања
услуге психолошке и психотерапијске подршке
пацијентима на дијализи. Договорено је да удружење уз подршку Савеза обезбеди лиценциранг психотерапеута за рад са пацијентима, а да клиника
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обезбеди простор и техничке услове.

посумњали да имам рак штитасте жлезде па су ми
целу жлезду извадили у Клиником центру Србије.
Пре и после операције лежао сам на Клиници за
нефрологију КЦС.

Ову програмску активност подржава Министарство
за рад, Сектор за заштиту ОСИ.
--------------------------------------

ЉУБИНКО ТОДОРОВИЋ
Био сам студент треће године медицине када се моја
баба по оцу Милица озбиљно разболела. Нашли
су јој два велика тумефакта у трбуху и бубрези су
престали с радом. Онда је „вештачки бубрег” постојао само у најавама, па је моја баба умрла 1971.
године. Мој отац се разболео крајем 1987. Тада је
већ постојао преглед ултразвуком и констатовано
је да има полицистичне бубреге. Покушало се с
дијализом, али без ефекта. Умро је у марту 1988.
године. С обзиром на то да се полицистични бубрези
наслеђују, обавио сам и ја преглед и лекари су
утврдили да имам исти проблем. Тада сам схватио
да ћу једнога дана имати проблеме с престанком
рада бубрега.
Прва промена у анализама код мене била је повећана
вредност креатинина. Касније је почела да расте
и уреја. Када сам имао 59 година креатинин ми је
већ нарастао на око 400, а уреја на око 20. Није ми
било добро. Начелник дијализе ми је говорио да сам
далеко од одласка на ту процедуру. Али две године
касније налази су били све лошији. Отишао сам да
ми превентивно ураде такозвану артериовенску
фистулу, да све буде спремно када будем кренуо
на дијализу. Међутим, догодило се то да сам упао
у дуготрајну хипотензију (пад притиска), па ми је
уреја скочила на 45, а креатинин на 960. Било ми је
много лоше.
План је био да ми докторке ставе и такозвани
југуларни катетер за дијализу на врат. Медицинска
сестра ме је охрабрила рекавши да је то рутинска
интервенција и да се брзо ради, а докторка ми је
на-гласила да ће звати помоћ ако захват не успе.
Прва дијализа ми је трајала два и по сата. Ишао сам
на њу три пута недељно по 4 сата. До проблема је
долазило због великог пада притиска и коагулације
у току дијализе. По струци сам ортопед, нисам знао
све детаље о овој процедури, па сам тада почео да
читам све што постоји о дијализи. Посао нисам
напуштао, радио сам прву смену, а у другој сам
ишао на дијализу. У једном тренутку лекари су

Снимак са дијализним катетером на врату (у
југуларној вени)
У једном тренутку лекари су посумњали да имам
рак штитасте жлезде па су ми целу жлезду извадили,
али се испоставило да нисам имао овај тумор
На другој дијализи након операције апарат је
упорно пиштао, а сестра је – читала новине. Када је
пришла, испоставило се да ми је сва крв коагулисала.
Остао сам без 450 милилитара крви. Сестра ми је
објаснила да је то безначајни губитак. Сигуран сам
да то није евидентирала. Било ми је много лоше,
али се никоме нисам жалио. Чекао сам да се вратим
у мој град Бор на моју дијализу. Срећа у несрећи
је била јер се испоставило да немам рак штитасте
жлезде, али сам ипак остао без целе жлезде.
Једног понедељка у октобру 2011. године док сам
боравио на дијализи апарат је после два и по сата
почео жестоко да пишти, крв ми је коагулисала,
остала је у апарату. И то сам оћутао. У среду се
поновило све исто. Знао сам да је медицинска сестра
самоиницијативно смањила дозу хепарина. Жестоко
сам се наљутио. Појавила се докторка и сестра јој
је рекла колико ми је хепарина дала (а дала ми је
40 одсто од потребне дозе). Био сам љут, звао сам и
директора болнице, и његову заменицу и начелника
дијализе. После тога више ми нису смањивали дозу
хепарина.
У октобру 2011. године одлучио сам да направим страницу на „Фејсбуку” која се бавила хемо-
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дијализом, а у лето 2013. године формирали смо
удружење пацијената у Бору. Направио сам малу
књигу за пацијенте на дијализи на 32 стране. Књига
је штампана и послата свим центрима у Србији.
Много тога није убачено у књигу. Зато сам одмах
почео да пишем књигу која је на крају имала 96
страна. И то друго издање је почетком 2014. године
бесплатно подељено пацијентима.

да поштујем многа правила што, нажалост, многи
пацијенти не раде. Трудим се да се третман дијализом у Србији побољша и да се знатно повећа број
трансплантација. Захваљујем свима који се труде да
помогну нама пацијентима, а посебно медицинским
сестрама.

Текст је приредила Данијела Давидов Кесар. Фотографије су из личне архиве.
---------------------------------------

БОР
Удружење бубрежних болесника на дијализи у Бору
у сарадњи са Српским лекарским друштвом, подружница Бор, обележили су Светски дан бубрега
10.3.2020. године у сали Дома здравља у Бору. Др
Предраг Голубовић, начелник Хемодијализе у Бору
је одржао предавање на тему; Анемија у хроничној
бубрежној инсуфицијенцији. О Светском дану бубрега говорио је прим др Љубинко Тодоровић, председник Удружења у Бору и Савеза.
На скупштини Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије 2014. године изабран сам
за председника савеза. Образложење је било да ме
бирају зато што сам доктор по струци и да ћу много
ефикасније заступати интересе пацијената.
Почели смо да штампамо часопис „Дијализа” и
организовали смо бројне активности. Успели смо да
формирамо многа нова удружења. Када сам постао
председник имали смо 12 удружења без оних у
Војводини, а сада их имамо 29. Због бројних обавеза
и немогућности да мењам термине у болници, прешао сам на кућну хемодијализу.
Када се негде појавим сви ми кажу да не личим на
пацијента с дијализе. И не личим, али се трудим
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ТВ Бор дана 12.3.2020. године гостовали се ВМС Данијела Бузејић, главна сестра Хемодијализе у Бору
и прим др Љубинко Тодоровић. Снимак гостовања
се може видети на јутјубу. Њих двоје су гостовали и
у емисији радио Бора.

ЗАШТО „НЕ ВОЛИМО“
ПАРАТИРЕОИДНИ ХОРМОН КОД
БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА?
Паратиреоидни хормон (скраћено ПТХ) луче ћелије
у малим жлездама смештеним тик уз штитасту, тј.
иза ње, па се зато називају параштитастим или паратиреоидним жлездама (ПТЖ).
Ово је један од три кључна хормона који одржавају
нормалне нивое калцијума и фосфора у крви и
њихову равнотежу. Друга два су активни облик
витамина Д (1, 25-дихидрокси-витамин Д или,
краће, калцитриол) стваран махом у бубрезима и
фибробластни фактор раста – FGF23, који се ствара
у костима.

Планирана је традиционална активност медицинских сестара Хемодијализе у сарадњи са Поливалентном патронажном службом Дома здравља
12.3.2020. од 11 до 12 сати у главној улици (испред
Максија) , где би се делили флајери о превенцији
болести бубрега, мерио крвни притисак и шећер у
крви.
Акција је отказана због забране окупљања.
Снимак из сале Дома здравља (на врху горе) снимио др
Владица Ивковић

Најјачи моментални подстицај за лучење ПТХ је
пад нивоа јонизованог калцијума (Ca) у крви, а
посматрано на „дуже стазе“, ту су још и пораст
фосфора (P) или мањак калцитриола. У року од 2
до 4 минута ПТХ мобилише калцијум из костију,
затим стимулише лучење FGF23 у остеоцитима,
а у бубрезима повећава реапсорпцију калцијума
и екскрецију фосфора и стимулише стварање
калцитриола, индиректно повећавајући апсопрпцију
калцијума и фосфора из црева (слика 1). Дакле,
једини ефикасан начин да се снизи ниво фосфора у
крви је правилан рад бубрега.
Слика 1. (на наредној страни) Стимулуси лучења
паратиреоидног хормона и инхибитори тог лучења
(повратна спрега је приказана црвеним линијама)

---------------------------------------
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Када функција бубрега почиње да слаби, одржавање
нормалног нивоа калцијума и фосфора у крви (њихове хомеостазе) постаје све теже, појачано лучење
ПТХ све чешће, дуготрајније и веће, што постаје
видљиво већ када гломерулска филтрација буде
мања од 30 мл/мин.

недовољну активност остеоцита).

Вредности које су преко препорученог нивоа,
одговорне су за остеопорозу и ризик од прелома костију, већ поменуте ванкоштане калцификације, као и велики број придружених кардиоваскуларних поремећаја, резистенцију на дејство
Хронично појачано стварање и деловање ПТХ до- еритропоиетина, појачан свраб, склоност ка рупводи до хиперпаратиреоидизма, мултисистемског турама тетива мишића итд.
поремећаја чији су најзначајнији знаци поремећен
Шта можемо да урадимо на основу свих ових сазметаболизам костију и депоновање калцијума у
нања?
зидовима крвних судова, на срчаним залисцима
и у меким ткивима. Ово је тзв. секундарни хипер- Најважнија ставка у лечењу повишеног нивоа фоспаратиреодизам, за разлику од примарног који фора у крви код пацијената на дијализи је држање
се дешава код особа са примарним тумором, који дијете са ограниченим уносом фосфата храном и
обично захвата само једну од паратиреоидних пићем. Унос фосфора је углавном везан за унос
жлезди, уз нормалну бубрежну функцију. Постоји протеина и опсег је од око 9 до 14,6 мг по граму
и термин терцијарни хиперпатиреодизам, када је беланчевина, а дневни број би требало да буде 800хиперплазија ових ћелија прешла већ у стадијум 1200 мг (26 то 39 ммол). При томе, фосфор је често
аденома, аутономног туморског раста ПТХ код бо- скривен у разним конзервансима и адитивима, па
чак и у неким лековима, а из тих извора се 100% релесника на дијализи.
сорбује. Најмање и најспорије се апсорбује фосфор
Код људи са терминалном бубрежном инсуфицииз биљака, нарочито из махунарки, јер људи немају
јенцијом (стадијум 5 ове хроничне болести), логично
ензим фитазу за разлагање фитата из њих. Дакле,
је очекивати да су вредности ПТХ повишене, али
препорука би била да се не конзумирају никакви
је вишедеценијско искуство показало, да нису
конзервисани производи, ни „брза“ храна, прашак
све повишене вредности штетне. Наиме, због већ
за пециво и разни „кола“ напици. Са друге стране,
поремећене хомеостазе и потребе за већим стисвеже месо (опет без додатих адитива који се дају
мулусом костију за њихову добру функцију и
да одржавају свежу, црвену боју меса) и јаја свакако
редовно обнављање, пожељно је да ова вредност
да треба конзумирати. Биљке, као што су махунарке
ПТХ буде макар 2 пута повишена у односу на горњу
и ораси, такође се могу узимати, али опрезно, због
границу нормалних вредности. Према најновијим
калијума који садрже. Препорука је да се све допрепорукама, пожељно је и да та вредност ПТХ
говори са дијететичарем.
не буде преко 6 пута повишена. Сматра се да су
вредности ПТХ испод овог препорученог нивоа Хемодијализом се може „скинути“ око 800 мг (26
ризичне за настанак такозване “адинамичне” ммол) фосфора (хемодијафилтрацијом је могуће
болести косију (њихов успорен метаболизам, тј. и 15 до 20% више, а све зависи и од дужине трајања
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третмана). Перитонеалном дијализом (уобичајеном
CAPD техником, са 4x2L измене), дневно се уклања
300 мг фосфора (9,7 ммол), па ипак се у већини студија описује да око 60% пацијената на CAPD-у има
задовољавајуће регулисану фосфатемију (наспрам
40 до 50% болесника на хемодијализи). Могући
разлози за ово, били би: континуирана природа
ове методе, позитиван биланс магнезијума код ових
болесника и боље уклањање самог паратироидног
хормона перитонеалном дијализом.
Поред наведеног, покушава се смањење апсорпције
фосфора у цревима, давањем везивача фосфора,
како би се, на тај начин, смањила хиперфосфатемија. Некада се користио алуминијум хидроксид,
који је временом због штетности (таложи се у костима и мозгу) замењен калцијум карбонатом и калцијум ацетатом, затим се појавила комбинација
калцијум ацетата и магнезијум карбоната и најзад,
када се увидело да калцијум из везивача није без
нусефеката и да може да доведе до хиперкалцијемије
и таложења калцијума и фосфора по меким
ткивима и зидовима крвних судова, појавили су се
и “некалцијумски везивачи фосфора” (севеламер
хидрохлорид и севеламер карбонат, лантанијум
карбонат, сукрофери- оксихидроксид, ферицитрат).
Понегде се користи и никотинамид, метаболит
ниацина (вит. Б3 ) који може да смањи апсорпцију
фосфата из црева блокирајући његов активни
транспорт у танком цреву. Он истовремено подиже
ниво тзв. “доброг”, ХДЛ холестерола. Нежељени
ефекти лека су осећај врућине, црвенило, мучнина,
бол у стомаку, пролив, тромбоцитопенија.
У току је и клиничко испитивање лека тенапанора
који смањује апсорпцију фосфора из црева, тако што
инхибира његов пасивни, парацелуларни транспорт
у крвоток (лек се иначе даје за лечење иритабилног
колона, смањује и апсорпцију натријума, може да
се користи и за лечење опстипације, а нежељени
ефекат су чести проливи).
Трећа линија лечења је давање калцитриола или
неког од синтетских активних деривата вита-мина
Д - алфакалцидола, парикалцитола, доксеркалицерола итд. Ови лекови се директно везују
за рецепторе за активни витамин Д (ВДР) на
паратиреоидним жлездама и супресијом гена
за синтезу ПТХ доводе до смањења његовог нивоа у крви. Калцитриол, међутим, истовремено
повећава апсорпцију фосфора (и калцијума) из
црева. Студије су показале да га не треба давати
ако је вредност фосфора у крви преко 1,78 ммол/Л,
односно калцијума преко 2,55 ммол/Л, јер у противном прети опасност од одлагања калцијума и
фосфора у зидове крвних судова, мека ткива, кожу
(када изазива свраб). На слици бр. 2 је приказ осификованог (окошталог) плака извађеног из велике
артерије пацијенткиње на дијализи, а приликом
трансплантације бубрега код ње.

Слика 2. Осификовани плак извађен из
хипогастричне артерије реципијента бубрега
(извађен током трансплантације бубрега)
Када је овај ниво калцијума и фосфора у задатим
вредностима, уз примену везивача фосфора, даје
се и калцитриол, алфакалцидол или парикалцитол,
у почетку увек у минималним дозама, 3 пута недељно, уз праћење вредности ових минерала у крви
и постепену промену дозе. Други препарати, на
пример парикалцитрол, по неким ауторима у мањој
мери повећавају апсорпцију калцијума и фосфора
из црева и костију, али у пракси нису забележене
разлике у дејству ових препарата.
Све ове мере и лечење, међутим, понекад нису довољни, или се са применом лекова закаснило, па се
дешава да се вредности ПТХ одржавају на нивоу
већем од 800 пг/мл, а понекад и преко 1000 пг/мл.
Уколико је ипак вредност алкалне фосфатазе (сурогат
маркера за метаболизам костију) нормална, а паратиреодине жлезде на прегледу ултразвуком не
прелазе 1cm у пречнику, још увек је могуће постићи
ремисију овог стања медикаментозном терапијом.
На слици бр. 3 је пример ултразвучних приказа
увећаних паратиреоидних жлезди код једног пацијента на дијализи.
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код особа преко 65 година старости.
Од 2004.-2005. године на тржишту је доступан први
калцимиметик, синакалцет и откако је он уведен, број
операција због секундарног хиперпаратиреоидизма
је значајно смањен.
Од скоро се појавио и други калцимиметик, етакалцитид, који се примењује интравенски, на дијализи. Његова предност је једноставнија примена и
контрола узетог лека.
На слици бр.4 може се видети рекција колеге који
је своје одушевљење о ефекту лека етакалцитид поделио на „твитеру“.

Слика 3. Ултразвучна слика: „Гранично“ увећана
паратироидна жлезда лево (PT gland), али и 2 десно
(PTG1 и PTG2). Лабораторијски: вредност ПТХ >
1000 пг/мл, алкална фосфатаза још увек нормална.
У том случају се онда уводе тзв. калцимиметици,
лекови који појачавају осетљивост рецептора за
калцијум на ћелијама паратиреоидних жлезди.
Наиме, ти рецептори су подешени да реагују на
ниво јонизованог калцијума у крви. Уремијски
„миље“, а нарочито хиперфосфатемија, смањују
осетљивост и бројност ових рецептора и долази до
појачаног лучења ПТХ. Са друге стране, наведени
калцимиметици, па и магнезијум, повећавају осетљивост и заступљеност ових рецептора и директно
смањују секрецију ПТХ. С обзиром на то да се
споменути рецептори налазе и на коштаним ћелијама и ћелијама ендотела крвних судова, магнезијумом и калцимиметицима се може повољно
утицати и на калцификације самих крвних судова
и бољи метаболизам костију. Симптоматски, код
таквих болесника се може очекивати мање болова
у костима и зглобовима под дејством ових лекова.
Калцимиметици смањују ниво ПТХ, али и ниво калцијума и фосфора у крви. Штавише, ако је вредност
калцијума мања од 2,1 ммол/Л, овај лек се не
сме ни уводити због ризика од хипокалцијемије.
Свеједно, комбинација калцимиметика, активног
облика витамина Д и везивача фосфора (најбоље
некалцијумских, или са магнезијумом) одржава ниво ПТХ у препорученим вредностима.
Наведено је нарочито важно код људи који су
старији, дуго су на дијализи или, који већ имају
кардиоваскуларне болести и компликације на
крвним судовима - овом комбинацијом се значајно
смањује ризик од кардиоваскуларног морталитета

26

Слика 4. Колега нефролог, Др Џон Бут, је
одушевљен ефектом калцимиметика етикалцитида на ниво ПТХ и симтоме у костима код
једног пацијента на дијализи
На жалост, у нашој земљи није препознат синакалцет, сада већ 15 година клинички стар лек. Једно
време је био регистрован, касније повучен и веома
се тешко набавља.
Ако и поред свих лекова ниво ПТХ остане преко 1000
пг/мл више месеци, или дође до руптуре тетиве мишића или патолошког прелома кости због дејства
овог високог хормона, индикована је операција. Ту
постоји неколико могућих хируршких приступа, од
субтоталне паратиреоидектомије, затим тоталне
са аутотрансплантацијом, до тоталне. Избор би
требало да зависи и од даљег плана лечења ових
болесника- ако се не планира трансплантација,
по искуству аутора овог текста, најсигурније
је урадити тоталну паратиреидектомију и потом
супституисати последичну хипокалцијемију. Проблем код оперативног лечења је могуће постојање прекобројних жлезди, релапс хиперпаратиреоидизма, као и опасност од паратиреоматозе
(расејавања активног
паратиреоидног ткива по
околини). Може се радити и минимално инвазивна
паратиреоидектомија, под контролом камере, али
треба имати на уму да се код секундарног ХПТ ради
о више увећаних паратиреоидних жлезди (3-4-5
жлезди). У Јапану се ради и склерозација алкохолом
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под контролом ултразвука, али та метода није показала добар ефекат у другим земљама (разлог
се може потражити и у различитим едукацијама
интервентних радиолога који би ову интервенцију
могли да раде).
Да закључимо: знање о хиперпаратиреоидизму је
све веће, а чини се, тиме и знање о све већем броју
катастрофалних последица које ово стање може да
проузрокује. Јако је тешко прихватити да сво стечено
знање не може да прати и доступност одговарајуће
терапије која постоји у великом броју земаља. Остаје
нам онда, да још снажније „не волимо овај хормон“,
када већ не можемо да лоцирамо неког другог ко је
одговоран што ових лекова нема.
НАПОМЕНА: Све слике у овом чланку, осим слике бр.4
су из колекције Др Зорана Паунића и представљају
његово власништво. Могу се даље користити само уз
одобрење аутора.
-------------------------------------Универзитетска дечја клиника у Београду је једини
специјализовани центар за дечију дијализу у земљама бивше Југославије. Тренутно је дванаесторо
деце на хемодијализи и петоро на перитонеумској.
Овај број је углавном константан због ситуације
са кадаверичном трансплантацијом у Србији. Од
недавно клиника нема обученог дечјег хирурга за
трансплантацију бубрега, а пресађивање са живог
донора ради хирург који долази из Енглеске. Нашој
деци су јако важне кадаверичне трансплантације да
би родитељи који то могу били донори следећи пут.

по месеца сам имао операцију срца. После тога
су спуштени прво лијеви, а затим и десни тестис
и функција бубрега и бешике се некако очувала
Са своје 2 године сам мокрио преко везико-стоме
која је после затворена. Хирурзи који су радили ове
операције, поготово операцију срца и даље ме после
више од једне деценије препознају. Наравно ја сам
тада био мала беба, па се ничег и не сећам, ни једне
од 5 операција. Али ове остале сам добро упамтио
јер су се десиле у последњих годину и по дана.
Дакле, кад се тих првих 5 операција завршило ми
смо ишли на контроле и ја сам био добро. Ишао у
школу, завршио основну школу «Рифат БурџовићТршо”. Затим сам уписао средњу школу Синан-бег
медресу (верска школа). Било је супер, одлично ми
је ишло, био сам међу три најбоља ученика у првој
години, а постављен сам и за председника разреда.
Друштво је било добро, све је текло нормално. Мислили смо да је дошао крај одласку у Дечју клинику
у Тиршовој, али ... све бива са Божијом вољом и Божијим одређењем.

Животне приче наших породица су сличне, а проблеми исти.
У овом и следећем броју часописа Дијализа представљамо вам две типичне приче наших чланова.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

МОЈА ПРИЧА, МОЈА БОРБА
Рођен сам 22.01.2002. у Београду. Одувек живим
у Новом Пазару. Зовем се Енсар Беговић, а ово је
моја прича:
Прије свега желео бих да се захвалим Господару свих
свјетова, Аллаху џ.ш. на свему. Све бива Божијом
вољом и Божијим одређењем. Добио сам огромно
искушење - болест. Нисам био ни рођен, а знало се
да ћу имати проблема са здрављем. За све ово вријеме био ми је потребан само сабур (стрпљење) и
вјера у Свемогућег. Дешавало се понекад да ми је
свега доста: клинике, болести, муке, путовања... ал
сам схватио да како је записано, тако ће и бити.
Касније сам схватио да треба да се помирим да морам кроз све проћи и заволео сам ово место, клинику у Тиршовој. Невероватно, зар не? Да неко воли
болницу? А мени је постала друга кућа.
Нисам се још ни родио, а откривено је да ћу имати
проблем. На ултразвуку је откривено како имам
потковичаст бубрег и неурогену бешику. Са 4 и

Било је то почетком 2018. Једне вечери је одједном
почео да ме боли стомак и стално сам током ноћи
трчао у WC. Ујутру је бол нестао и ја сам хтео ићи у
школу, али није ми дозвољено од стране родитеља,
већ смо отишли код мог нефролога др Билсане
Мулић која ме прати од рођења. Урадили смо анализе и видели да су уреа и креатинин баш доста
скочили, али нисмо знали шта то значи. Примљен
сам уплашен на одељење болнице у Новом Пазару
где су ми урадили анализе и ултра звук. а доктор
којег знам, старији један, казао је после ултразвука
мени и мојој мами, тачније питао ме је: „Је ли, како
ти уопште стојиш на ногама? Како си уопште жив?
Твоји бубрези су изгорели, ја не верујем да ћеш жив
стићи до Београда...“ Изашао је, а ми смо били у
шоку после ових ријечи, али ја сам се добро осећао.
Погодиле су ме његове ријечи, испричали смо то
докторки Билсани која нас је утешила и послала
за Београд, на одељење нефрологије. Вратио сам
се тамо где сам био некад, као мали. Остао сам ту
једно 4 недеље и полако смо почели да улазимо у ту
причу: речено је да ћу морати да кренем на дијализу
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јер су бубрези почели полако да отказују. Одлучили
смо да то буде хемодијализа, јер ова друга траје
преко 12 сати и треба изолација, а ми нисмо имали
услова за њу. Одлучено је да се мора урадити АВ
фистула због укључивања на хемодијализу. После
прве операције фистула није “прорадила”. Био
сам у хаосу, заказали су нову операцију за недељу
дана. Током те операције био сам будан. Добио
сам локалну анестезију само рука да утрни, а два
хирурга су радила “то”. Један је седео са мном (ја
сам лежао на столу) и цијело вријеме ме замајавао
да их не гледам. У једном моменту сам кроз велико
огледало изнад мене видео да је рука била отворена.
Видео сам властите вене, крв и остало. Невероватан
призор! Ова фистула није стала. Ради, ево, и дан данас после годину и по.
Оно што је фасцинантно кад ставите руку на моју
је да на једном месту осећате вибрирање, струјање
крви под кожом. Осећај је исти као да сте ставили
руку на своје срце.
За вријеме које сам провео кући чекајући да кренем
на прву дијализу пио сам свашта: разне чајеве, скупе сирупе и пуно воде у нади да ће креатинин и уреа
бити бољи И да ће се тако избацити отрови. Ништа
није помогло. Хтео сам да одложим дијализу бар
неко време, али докторке са Дечје клинике су нам
рекле да морам одмах отпочети са дијализама, а ако
одбијем они после нису одговорни за мене.

трансплантацију. Убрзо сам навикао на путовање,
а и на дијализи ми је било нормално. Шеф дијализе
ме је заволео и једном приликом ми рекао да сам
његов љубимац. Да и други су супер били ал њега
сам највише волео. Увек је волео да се шали са
мном. Сео би код мене и узео да вади игле и да
прича вицеве са мном. Ја сам био најстарији од
свих пацијента на дијализи и најдаље сам путовао.
Заволео сам особље на дијализи: сестру Мају, Снежу,
Ољу (која је иначе из мог краја, из Рашке је), сестру
Дацу, техничара Филипа који је увек знао добро да
се зеза... А сестра Маја је зими са прозора узимала
снег и долазила и гађала нас, оно са осмехом, док
смо се дијализирали. Било је стварно супер и храна
на дијализи, ту смо јели оно сто нисмо смели ван
дијализе. Пуно слика имам у глави, пуно прелепих
сећања. И остале новије, младе сестре су добре,
мада и оне младе што су отишле ми недостају, и оне
су биле супер, фине су све.
И ето тако је то ишло. Ја на дијализи по Београду,
већ сам завршио и 2. годину средње школе. Почео
је распуст крајем априла. Мени је остало само једно,
чекао сам позив:

То је била одлука живота за мене, одлучио сам после убеђивања и послушао сам своје срце. Био сам
узбуђен и уплашен као никад до тада.
Моја прва дијализа је трајала 2х, сутрадан друга 3х,
а трећа дијализа је била 4х. Прво сам ишао два пута
недељно на дијализу, а све то вријеме сам боравио
на нефрологији. Упознао сам сестре и докторке
и шефа дијализе Милића. Ја сам 3 пута недељно
путовао из Новог Пазара за Београд, и тако је било
годину дана до трансплантације.
За годину дана радили су ми нефректомију (вађење
оба бубрега) због чега сам скоро месец дана био у
болници.
И да, завршени су сви прегледи у склопу припрема
за стављање на листу за трансплантацију. Рађен
је ултразвук, много снимања је урађено, зубар и
кожни лекар и гутање сонде. Било је непријатно,
ал завршено је све. Дошао је тај дан 01.02.2019.
стављен сам тог дана на листу за кадеверичну
трансплантацију. Труд се исплатио, сви прегледи
који су обављени урађени су управо због тога.
Постоји могућност да особа која се стави на листу
већ сутра може добит бубрег, а до трансплантације
ја сам морао да путујем на дијализу као и увек
3 пута недељно из Пазара до Београда. Био сам
једини из Новог Пазара који је тако путовао...И
тако је пролазио месец по месец, и даље је све
било исто, ближила се година на дијализи како
идем, а у међувремену су нека деца завршила
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Устали смо као и увијек у 3 у јутру. Бабо ме разбудио
јер сам овај пут ишао сам. Са возачем сам кренуо
и одмах заспао. Ујутру око пола 7 кад сам се у
санитету пробудио погледао сам на телефон и видео пропуштене позиве са дијализе из Београда и
од мајке, а возач упалио ротацију. Ишао је баш
брзо. Било ми је чудно, кад добијем позив. Мајка
зове, рекла ми је: „ЗВАЛИ СУ НАС ИЗ БЕОГРАДА
СА ДИЈАЛИЗЕ, ДОБИО СИ ПОЗИВ У 4Х, МИ СМО
КРЕНУЛИ.“ Нисам веровао. Возач је то знао и нас-
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мејао се. Дошли смо на одељење и почело је све:
узета је крв за крос меч, отишао сам на екг, а када
смо се вратили на одељење и сестра Маја је дошла и
рекла мени: “ИДЕШ ЕНСАРЕ“. Ја сам знао шта ме
чека и у шта улазим. Прихватио сам све јер чекао
сам оно сто ми највише треба – БУБРЕГ . Без страха
сам себи рекао да нема назад.

Готово је било са свим, и са дијализом на коју сам
ишао 152 пута.
А сад пошто је крај, желео бих рећи једно велико
ХВАЛА цијелој Универзитетској дечјој клиници,
свима онима које знам и који ме знају који раде
у овој установи, својим родитељима, онима који
су били моја подршка, цијелој породици мојој,
друштву, свима значи хвала пуно!
Верујте у себе, молите се Богу и све ће бити у реду.
Нека вам будем пример особе која није одустала,
која је победила.
Дошао сам до циља. Није било лако ал успео сам,
хвала Богу.
Пресрећан сам јер нормалан живот ће се полако
вратити.
Тиршова ће увијек бити у мом срцу.
Немојте одустајати! Верујте, јер једном се живи!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -

Моја прича моја борба
Пише Бранислава Даниловић

Са осмехом сам ушао у салу, легао, затворио очи,
добио анестезију и то је то. Почело је…
Прво што сам чуо кад сам се пробудио биле су речи
анестезиолога: “ А Енсаре, пробудио си се!” Најпре
сам осетио да имам сонду у носу, затим дрен, рану,
катетер уринарни, две брауниле, катетер у врату.
Прво што сам питао је било колико је сати. Било је 5
по подне. Дакле, 5 сати је све трајало. Тај дан ми је
био некако лакши него на нефректомији. Тада сам
лежао цео дан и пуно спавао од анестезије. Сви су
били ту, али се после анестезије нисам баш добро се
осећао. И баш те ноћи око 23:00х десило се оно што
се чекало: почео сам да мокрим. Бубрег ради! Биле
су то добре вести. Пио сам пуно лекова, али са врло
мало воде на почетку и то из шприца. Рану нисам
ни осећао, највише ми је сметао дрен и катетер,
а сонду су сутрадан извадили. и било ми је мало
лакше. У почетку је најтеже било устати због дрена
и катетера.
Када су их извадили устајао сам из дана у дан и шетао, а моји би долазили понедељком и петком са сестрама и браћом и другима.
Дошао сам овде 10.07.у сриједу, а изашао сам исто у
сриједу ал 6 недеља касније, или после 42 дана проведена у интензивној нези трансплантације.

Моја ћерка Јованка болује од ретке неуролошке болести (Joubert sy) која је довела до бубрежне болести.
Од њеног најранијег узраста бавила сам се њеним
психофизичким развојем. Нашу породицу чине
још супруг, син и моја мајка. Захваљујући њиховој
подршци Јованкина болест је под контролом, а ја
сам се посветила раду удружења „Све за осмех“ да
подржим друге породице да истрају у борби са овом
болешћу.
Испољавање бубрежне болести код Јованке пореметило је породичне односе и покварило све планове. Социјални живот је прешао у други план.
На нефролошком одељењу Института за мајку и
дете постављена је дијагноза болести. Сваког месеца је током две године примала инфузије или
трансфузије. Била је поспана и гадљива, драстично
је смршала, а изгубила је интересовање за рад и игру.
Због хиперкалиемије (9,5 и 10) и хипонатриемије
(100) неколико пута је била на ивици живота.
Први период на хемодијализи у Дечјој клиници био
је Пакао. Јованка је стално била у неким инфекцијама На почетку инфекција руке на којој је рађена
фистула, а касније разне вирусне које су прелазиле
у бактеријске инфекције. Фистула се није одмах
добро развила, па је током дијализе имала проблем
са протоком крви. Рука ју је редовно болела, било
јој је мука и имала је грчеве. Малокрвност није
могла да се коригује инјекцијама еритропоетина
јер их те 2002. /2003. године није било. У почетку
смо куповали месечну дозу, а одељенски доктори су
нам давали потврду да бисмо рефундирали новац.
Убрзо, клиника је одбила да издаје ове потврде уз
образложење да не добија новац за лек од ФОНД-а.
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Покушала сам да посредујем и остварим право детета, а после исцрпљујућих састанака схватила да
је здравствени систем сиромашан и да пацијенти
не могу да добију оно што им припада. Инјекције
еритропоетина смо набављали на црно докле год је
Јованки био потребан. Иста прича је и са витаминима које деца добијају после дијализе. Даје им се
Б1, Б6 и Ц једном недељно. Витамина је ретко било
на одељењу па смо их редовно куповали. Када су
Хемофарм и Галеника престали да их производе
наручивали смо их из региона. Резонијум смо такође
куповали на црно и узајамно делили на дијализи.
Срећом Јованка никада није пила Ренагел, али било
је родитеља који су морали да га купују када је му је
цена била 200 еура. Код већине породица деце која
иду на хемодијализу само је један родитељ запослен,
а отприлике половина је социјално угрожена. Проблем смо имали и са хормоном раста јер нам је
требало 2000 еура за месечну дозу без права на рефундацију. Због тога Јованка није порасла колико
је требало (висока је 150цм). Десет година касније
примећујем да је ситуација остала иста.

саосећања код људи који су у ланцу лечења и бирократског одлучивања.
Јованка је током 9 година сваки други дан ишла на
хемодијализу. Све време сам била с њом у сали. Иако
се водила као стабилан пацијент било је тешких
момената како здравствених тако и психичких. На
пример колико је терапија дијализом деци мучна доказ су Јованкине кризе одбијања доласка на
дијализу. Упућиване смо на дечијег психијатра,
а тамо смо сазнале да су ова стања нормална за
пацијенте на дијализи и како дођу тако и прођу.
Пресудни су стрпљење и разумевање.

Годину дана по отпочињању дијализе била сам решена да јој дам бубрег, али због неподударања крвних
група и потенцијалних компликација нисам смела.
Тадашња начелница дијализе проф. др. Амира Пецо
је предложила да сачекамо на кадаверичну трансплантацију у Италији, а да мој бубрег сачувам за
други пут. Нажалост чекање се одужило и када је
Јованка напунила 17 година одлучила сам да наставим са припремом за трансплантацију. Током
периода припреме стигао нам је судбински позив:

Јованкино лечење до трансплантације бубрега је
прошло као у ружном сну. Породица нас је све
време подржавала и била окренута начину како да
обезбеди лекове и најбољи могући комфор. Мени
је највећи проблем представљала борба против
лошег здравственог система. Огромну енергију сам
трошила на прегањање са санитетом и докторима,
надлежним комисијама, особљем на дијализи,
апотекама... Нарочито ме је погађао недостатак
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Случајност је хтела да Јованка баш тог маја пред 18.
рођендан добије бубрег. Наиме, докторка са дијализе
из Тиршове контактирала је Клинички центар да
се распита за дечака коме је отказивала јетра. Ту
се на интензивној нези налазио дечак који је имао
саобраћајку и чији је мозак био мртав. Поклапање ткива са Јованкиним била је фрапантна. То
је био други пут да нас зову на трансплантацију.
Овога пута сам била смирена, а Јованка узбуђена.
У глави ми је била мисао „Боже, само да се одмори
од дијализе месец дана!“ Када је прошло месец
дана онда сам желела да прође још пола године без
дијализе, затим година, све до данас. Јованка 10
година безбрижно живи са пресађеним бубрегом.
Што се саме операције пресађивања тиче све је протекло у најбољем реду. Постоперативни ток је био
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компликован јер је Јованкином организму требало
времена да прихвати имуносупресивну терапију.
Од када јој је одређена права мера лекова Јованка
се добро осећа, а на контроле иде на три месеца.
Наравно, водимо рачуна да терапију узима на време
и да јој исхрана буде здрава.
После великог искуства које имам знам да живот
са дијализом није за децу и адолесценте. Они су
закинути у сваком погледу: тешко им је јер трпе
болове и мучнину, одвојени су од вршњака, породице и своје средине, заостају у расту и развоју,
жуде да пију и једу колико хоће... Ако околности
дозвољавају сва деца треба да се трансплантирају.
Дијализа је пуко преживљавање, а деца морају безбрижно да одрасту.
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Клиничко одељење за нефрологију и
метаболичке поремећаје са дијализом
„Проф. др Василије Јовановић“, КБЦ
Звездара током пандемије 2020.
Пише Миљан Илић. Рођен је 22.06.1987.године у
Лесковцу. Завршио је средњу медицинску школу,
основне струковне, а потом и академске студије
здравствене неге. Налази се на позицији главног
техничара нефрологије и дијализе.
Улога Клиничког одељења за бубрежне болести КБЦ
Звездара у развоју нефрологије и дијализе кључна
је у Србији и бившој Југославији. Тако је у овом
центру прву хемодијализу у Србији урадио проф. др
Василије Јовановић 1962. а примењена је у лечењу
болесника са акутном инсуфуцијенцијом бубрега.
1968. године успостављен први хронични програм
лечења хемодијализом, прва докторска дисертација
из области нефрологије у Србији (1957.), прва
трансплантација бубрега 1972... Сходно томе, лекари овог центра су отворили наредних тридесет
центара широм земље укључујући и осам центара у
оквиру универзитетских клиника. Данас овај центар
и даље остаје основна едукациона база за све лекаре
и медицинске сестре које раде на нефрологији.
Истовремено, ту се лечи највећи број компликација
у вези са дијализом из целе земље.
КО за нефрологију и метаболичке поремећаје са дијализом састоји се од седам одсека, има 45 лежећих
постеља, око 220 болесника на хемодијализи и
60 болесника на перитонеумској дијализи. Што
се кадровске структуре тиче 19 лекара, 90 медицинских сестара и 15 немедицинских радника.
Крајем марта било је право умеће направити нову
реорганизацију у функционисању нашег клиничког одељења, раселити највећу хемодијализу и
функционисати истовремено на три фронта КБЦ
Звездара (45 лежећих постеља за ковид пацијенте и
дијализа за ковид позитивне), ВМА (75 болесника на
хемодијализи) и КЦ Србије (156 болесника).

У децембру 2019. године у Кини су се појавили
случајеви пнеумонија непознате етиологије, а у
јануару је потврђено да је SARS-CoV-2 узрочник
обољења. Обољење може бити асимптоматско
или лаког облика са респираторним симптомима
(кашљем, недостатком даха, отежаним дисањем),
температуром, до тежих облика где долази до упале
плућа, тешког акутног респираторног синдрома,
бубрежне инсуфицијенције, па и смрти. Просечна
дужина инкубације је пет дана (од 2 до 14). Обољење
се шири интерхумано, обично након блиског
контакта са инфицираном особом, капљицама, а
могућ је и ваздух као пут преношења.
Мере превенције и сузбијања које се предузимају
у циљу превенције или ограничења трансмисије
SARS-cov2 у здравственим установама укључују:
- Тријажу, рано откривање и контролу извора
инфекције (рано откривање и брзо издвајање
пацијената са симптомима у део одвојен од осталих
пацијената, скрининг путем упитника, постери,
писане информације...).
- Применом стандардних мера предострожности за
све пацијенте (хигијена руку, мере респираторне
хигијене, коришћење личне заштитне опреме у
зависности од нивоа процењеног ризика, правилно
управљање медицинским отпадом, чишћење и
дезинфекција болничке средине, стерилизација).

- Примена мера предострожности за капљични и
контактни пут преношења и мера предострожности
у односу на ваздух као пут преношења (забрана
посета, изолација са купатилом и санитарним
чвором, врата собе увек затворена, лична заштитна
опремАдминистративне
мере
(едукација
и
обука здравствених радника, доступност брзог
лабораторијског тестирања, обезбеђивање посебних
чекаоница за пацијенте са симптомима, адекватан
смештај хоспиталозованох пацијента, адекватан
број особља на број пацијената, редовно снабдевање
и примена средстава за превенцију и контролу
инфекције уз постојање процедура и упутстава).
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- Kонтрола инфекције, мере контроле болничке
средине и архитектонске мере контроле инфекције
укључују основне инфраструктурне услове у
здравственој установи, спровођење чишћења и
дезинфекције површина на правилан начин, време,
средство мора бити испраћено и документовано,
контролне листе, ЛЗО... Поступци са вешом,
прибором за јелом и припрема хране спроводе
се на уобичајен начин у складу са безбедном
праксом. Медицински отпад из собе за изолацију
третирати као инфективни медицински отпад и
његово уклањање вршити према националним
препорукама.

-Пацијенти улазе по позиву медицинске сестре,
један по један, поштујући размак од два метра
између њих.
- Сви пацијенти морају имати чисте пиџаме и
папуче ради пресвлачења из одеће у којој су дошли.
- Мора се избећи укрштање пацијената приликом
доласка и одласка из ХД центра између две смене.
Нема задржавања у чекаоницама, гардеробама, нема
блиског контакта, поштује се растојање, а ходници
и дијализне сале морају бити добро проветрени и
имати добру вентилацију.
- Обавезно је прање руку топлом водом и сапуном
минимум двадесет секунди или дезинфекција
алкохолним препаратима.
- Медицинско особље које борави у салама за
дијализу треба да носи заштитне маске, наочаре,
визире, заштитне рукавице уз често прање сапуном
и водом и дезинфекцију препаратима на бази
алкохола.
- За дијализне пацијенте код којих се потврди
инфекција корона вирусом биће обезбеђен дијализни
третман у посебном центру или изолованој сали
без присуства ковид19 негативних пацијената уз
медицинско особље које ће бити ангажовано само
за њих.
- За хоспитализацију потребно је имати урађен
негативан брзи тест.

Препоруке дате нашим пацијентима:
- Током трајања пандемије морају се поштовати
опште мере и упутства дата за сво становништво.
*Обавезно је ношење заштитних маски и рукавица
у току превоза до центра за хемодијалзу, у самој
згради и током дијализног третмана.
-Обавезна је контрола у пријемно тријажном
одељењу (просторији) пре уласка у центар за
хемодијализу, свим пацијентима се мора мерити
телесна температура пре почетка хемодијализе као
и на крају ХД третмана.
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„Истинску мудрост стичемо када схватимо колико
заправо мало знамо о животу, нама самима и свету
око нас.“- Сократ
Све фотографије, укључујћи и фотографије на
корицаmа и наредној страници смо добили од аутора
текста. Снимљене су мобилнм телефоном Huawei
SNE-LX1.
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Dijalizatori srednjeg cut-off-a- obećanje ili početak nove ere u hemodijalizi

Dr Vladimir Novković, Menadžer projekata, Doo Medicon, Deč, 6 godina rada u oblasti hemodijalize
U vremenu rapidnih inovacija na polju medicinskih
nauka, u svetu hemodijalize nakon više od 20 godina,
konačno se javila tema vredna pažnje i diskusije. Verovatno podstaknut nepostignutim ciljevima purifikacije uremičnih toksina metodama do sada dostupne he-

modijalize, razvoj dijaliznih membrana je krenuo dalje
razvijajući se na ideji membrana srednjeg cut-off-a.
Razvoj membrana koji je tekao od celuloznih do sintetskih, niskog do visokog protoka za tečnost, kompozicije više sintetskih polimera, do vraćanja na
modifikovanu celulozu. Iz tog zatvorenog kruga, nepostignutih rešenja, i dalje visokog petogodišnjeg
mortaliteta pacijenata na dijalizi, kako u Evropi, Japanu, Velikoj Britaniji i SAD, ideja o načinu na koji se
dijalizna membrana može najviše približiti efikasnosti
filtracije glomerula zdravog bubrega je ostala i dalje daleki idealni cilj. Da li je komercijalno plasiranje
dijalizatora srednjeg cut-offa na pragu da tako nešto
pokuša i u dobrom delu uspe?
Ovo ostaje kliničarima i vremenu da dokažu, jer kako
bi se reklo, ideje se rađaju brzinom svetlosti, tehnologija kao sredstvo njihove realizacije brzinom dostupnosti finansijskih sredstava, a naučno dokazivanje
genijalnosti i uspešnosti istih ideja, napreduje sporo,
vremenom, čvrsto zasnovanim dokazima i zahteva
multicentrični, multidisciplinarni i višegodišnji objektivni pristup. Svakako, Republika Srbija, tj. lekari na
hemodijalizi imaju priliku da u tome direktno učestvuju, jer je plasmanom ovog dijalizatora na svojoj teritoriji, Srbija uvrštena u jednu od 38 država sveta, i
850 klinika na svetu koje koriste ovakve dijalizatore.
U ovom članku biće izneta pitanja, dosadašnji dokazi,
a tokom vremena korišćenja ovih dijalizatora, i sami
ćemo učestvovati u tom putu postavljanja pitanja,
učvršćivanja ili osporavanja odgovora.
Svi faktori koji utiču na dobru efikasnost dijalizne
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membrane su brojni i mogli bi biti nabrojani i razrađeni, ne u jednom članku nego u feljtonu kroz nastavke.
Nakon faktora koji su do sada najčešće pominjani
i mereni, a standardom EN ISO 8637 jasno definisani: klirensi, koeficijent prosejanja, KoA, Kuf, TMP,
površina membrane itd. dobili su još dva jednako važna parametra: i to cuf-off tačku, i veličinu retencionog
kapaciteta membrane.
Medium cut-off membrane svojim dizajnom forsiraju
difuzivni transport molekula, sa značajnim, ali ne i
dominantnim transportnim mehanizmom konvenkcije i adsorpcije. Smanjenim unutrašnjim dijametarom
vlakna, kao i njegovom manjom debljinom, ove membrane teže da smanje difuzivni put molekula prema
odeljku dijalizne tečnosti. Smanjeni lumen rezultuje
prolaskom tečnosti u manje laminarnih slojeva, te daje
šansu molekulima centralnog sloja da tokom prolaska
krvi kroz vlakno, uspeju da lakše stignu do membrane
i budu izfiltrirani. Ovime se dolazi do glavne karakteristike membrane- membranska poroznost.
Membranska poroznost ima veliki uticaj na hidrauličnu
provodljivost membrane i propustljivost za uremične
toskine. Idealna pora ima nultu torziju, tj. prikazuje se
kao perpendikularni cilindar kroz debljinu membrane.
Njena veličina je bitan faktor za vrendost cut-off tačke
membrane. Veća pora znači veći cut-off, povećanu
efikasnost uklanjanja molekula, ali i mogući neželjeni
efekat gubitka velikih količina albumina. Takva membrane u istoriji razvoja dijaliznih membrana, našle su
svoje mesto u specifičnim indikacijama, sepsi, mijelomu bubrega i drugim, ali ne i u širokoj primeni. Dakle,
pravac razvoja nije išao samo u povećanju dijametra
pore u odnosu na dijalizatore visokog protoka, već i na
povećanje gustine pore, kao i njene maksimalne prependikularnosti.
Gustina pore i njihov pravilan oblik su doveli do izuzetne propustljivosti membrane za molekule do 45
kDa , tj molekularne težine albumina, koja predstavlja cut-off tačku. Ova karakteristika membrane znači
njenu veću selektivnost za molekule veće molekulske
mase. Membrana ima veće uklanjanje velikih srednjih
uremičnih molekula, i veće zadržavanje molekula koji
su bliži molekulskoj masi cut-off-a, u slučaju dijalizatora srednjeg cut-off-a, to je albumin, čiji se na ovaj
način gubitak minimizira, a kriva klirensa približava
krivi klirensa glomerula bubrega.
Definicija retencionog kapaciteta se uvodi kao novi
pojam efikasnosti uklanjanja molekula srednje
molekulske težine, a takvih je u poslednje vreme u
stručnoj literaruri sve više (oko 30 molekula iznad 13
kDa). Dijalizatori srednjeg cut-off-a su pokazali efikasnost u uklanjanju istih, te je dijaliza pomoću ovakve
membrane nazvana HDx dijalizom, jer pored molekula do sada uklanjanih konzervativnim modalitetima
hemodijalize, dolazi do uklanjanja i novootkrivenih, velikih-srednjih, do sada neuklanjanih uremičnih
toksina. Neki od njih su već poznati, a neki još uvek
neistraženi. Pa idemo redom. Beta2 mikroglobulin: On
je polipeptid mase 11800 Da. Vezan je za nuklearne
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ćelije i trombocite. U normalnim uslovima se konstantno generiše i eliminiše bubrezima (glomerularnom filtracijom i metabolizmom tubula). Prediktor je
KVS moratilteta (infarkt miokarda i moždani), a ima
dejstvo i na aterosklerozu krvnih sudova i surogat je
marker za uremijske molekule srednje težine. HEMO
studija (1704 pac) je pokazala da njegova povećana
koncentracija u krvi (10 mg/L β2M) ima direktne veze
sa povećanim mortalitetom nezavisno od stadijuma
hronične bubrežne insuficijencije. Akumulacijom u
kostima i zglobovima izaziva dijaliznu amiloidozu
(Carpal Tunel sindrom, ciste kostiju).
Slobodni laki lanci (FLC): Produkcija imunoglobulina od strane plazma ćelija stvara višak FLC polipeptida koji se u normalnim uslovima oslobađaju preko
bubrega. Kapa lanci su veličine 25.5 kDa,a lamda lanci su dimerični 45 kDa. Ritchie studija (872 pt, CKD
3-5) pokazala je da je povećanje FLC je nezavisni faktor mortaliteta i prokresije HBI. Hutchinson studija
(1695 pt, CKD-3)pokazala je da je FLC nivo u krvi je
povezan sa inflamacijom, vaskularnom kalcifikacijom
i nivoima drugih uremičnih toksina.
Fibroblastni faktor rasta FGF-23: Hemodijalizom se ne
eliminiše. Protein veličine 32 kDa, produkovan je od
osteocita/osteoblasta i reguliše metabolizam fosfora
i vit-D. Najraniji je faktor metabiličke bolesti kostiju.
Dejstvom na FGF receptor, povećava koncentraciju
fosfora i smanjuje hidroksilaciju /aktivaciju vitamina D. Njegov povećani nivo FGF se javlja mnogo pre
povećanja nivoa fosfora i PTH u krvi. Promoviše reapsorpciju Ca++, eksreciju PO4- i remodelaciju kostiju,
te je vezan sa povećanom vaskularnom kalcifikacijom
rizikom od frakture kostiju kao i povećanim kardiovaskularnim moratlitetom i mortalitetom svih uzroka.
U HBI su nivo je 1000 puta povećan u odnosu na referentne vrednosti. Povećan nivo u HBI utiče na povećanje rizika od KVS komplikacija, hipertrofije leve
komore, te stimuliše oslobađanje inflamatornih citokina iz jetre. Opservaciona studija na 10.000 pacijenata
u periodu od 12 meseci je pokazala da povećani nivo
FGF23 6x povećava rizik od jednogodišnjeg mortaliteta. Uklanja se HDx dijalizom.
Interleukin 6: Težine 26 kDa. Proinflamatorni citokin
koji produkuju hemoatopoetske i nehematopoetske
ćelije. Stimuliše limfocitnu i leukocitnu proliferaciju.
Njegovo povećanje ima jaču vezu sa ukupnim i KVS
mortalitetom nego druga 3 proteina akutne faze (CRP,
TNF, albumin). Uklanja se HDx dijalizom.
Pentraksin -3: 42 kDa proinflamatorni medijator. Deo
je pentraksin protein superfamilije kao i CRP. Produkuju ga fagociti, dendritske ćelije, fibroblasti, endotelijalne ćelije. Rani je marker inflamacije u HBI.
Membranska propustljivost i HDF nemaju uticaja na
njegovo veće oslobađanje. Povećanje PTX-3 povećava
rizik od mortaliteta svih uzorke, a utičući na endotelnu disfunkciju, uzrokuje aterosklerotske promene
pacijenata.
Sumirani klinički značaj retencije srednjih velikih
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molekula su: hronična inflamacija, kardiovaskularne
bolesti-ishemijska bolest srca, ateroskleroza, strukturalne promene srca, sekundarna imunodeficijencija,
poremećaj funkcije neutrofila, rezistentnost na eritropoetin, teret simptoma: sindrom nemirnih nogu
i sindrom sličan gripu. Rastuće su studije koje dokazuju da MCO membrane mogu smanjiti inflamaciju i
vaskularnu kalcifikaciju bolje u odnosu na high-flux
membrane. Dokazan je i uticaj na hroničnu inflamciju
srednjeg intenziteta (C-reactive protein 5-50 mg/L),
na smanjenje TNF receptora na monocitima u predijaliznim uzorcima krvi.
Posle rastućeg broja studija koje su pokazale njenu
visoku efikasnost, dijalizatori srednjeg cut-off-su otvorili i pitanja o bezbednosti medium cut-offa. Koja?
Povratna filtracija i gubitak albumina.
Visoka propustljivost membrane za veće molekule,
manji unutrašnji dijametar, te manji transmembranski pritisak dovodi do prelaska dijalizne tečnosti iz dijaliznog odeljka u krv, čime se pojačava konvektivni
molumen, ali i dovodi do otvaranja pitanja bezbednosti i eventualnog prodora endotoskina i bakterijskih
kolonija iz sistema prečušćavanja vode u krv pacijenta. Ovaj rizik je potvrđeno odsutan, kako eksperimentima in vitro, tako in vivo, a činjenica da danas,

ni posle milion i po procedura nije prijavljena ni jedna
neželjena reakcija koja bi mogla da dovede do sumnje na ovakvu pojavu, samo potvrđuje bezbednost korišćenja ove membrane.
Gubitak albumina po proceduri HDx dijalize, je u proseku oko 3 gr, što je više od procedure HDF-a (0,2gr),
a manje od gubitka albumina prilikom peritoneumske
dijalize (4gr). Odgovor na bezbedan gubitak albumina
nije još uvek definisan, ali su sve češće postavljana
pitanja o kvalitetu izgubljenog albumina. Karbamilisan, guaniziran i oskidisan albumin su povezani sa
poremećenom funkcijom albumina, oksidativnim
stresom i hroničnom inflamacijom. Svakako studije
da nakon 3 mesečne i 6 mesečne primene uticaj na
kliničku albuminemiju nije negativan, već čak od benefita. Isto dokazuje i SPOT studija sa boljim uticajem
na preživljavanje i hipoalbuminemičnoj grupi koja je
dokazivala efekat HDF-a.
Imajući u vidu sve navedeno, dijalizatori srednjeg cutoff-a se na skali dokazivanja sopstvene efikasnosti i
bezbednosti rapidno penju lestvicom prema čvrsto
naučno zasnovanim dokazima svoje efikasnosti. Dakle, krajnje i najvažnije je pitanje da li će ovi dijalizatori u istoriji ostati zapamćeni samo kao dobra ideja,
obećanje ili početak nove ere u dijalizi?
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УДРУЖЕЊА БУБРЕЖНИХ
ИНВАЛИДА
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА
НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ – БЕОГРАД, Београд, Александар
Тубић
УДРУЖЕЊЕ
ДИЈАЛИЗИРАНИХ,
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ-БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА - УДТБИШО, Крагујевац, Владимира Роловића 17/
бб, Раде Павловић

Јовановића 64, Миодраг Павловић
Удружење дијализних и трансплантираних пацијената
западне Србије, Ужице, Момчила Тешића 6, Драгослав
Вранић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА “КОСАНИЦА”, Куршумлија, Шеснаести Фебруар 84, Душан Видојковић
Удружење бубрежних инвалида “Male renibus” - Крушевац, Косовска 16, Драгиша Васић

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ –
РЕНАЛИС, Звонко Петровић

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

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА "ПОДРИЊЕ", Лозница, Раденко Лукић

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

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА НА ДИЈАЛИЗИ
У БОРУ - "БОР-ДИЈАЛИЗА", Бор, Др Мишовића 1,
Љубинко Тодоровић

Удружење бубрежних болесника општине Земун БеоградЗемун, Вукова 9,Небојша Касаловић,

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, Новица Јанковић
(преминуо)
УДРУЖЕЊЕ ДЕЦЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ ОСОБА-СВЕ ЗА ОСМЕХ, БеоградВождовац, Устаничка 64, Јелена Алавања, Бранислава
Даниловић
МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА И БОЛЕСНИКА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ 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, 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
УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА СРБИЈЕ НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ, Нови Београд; Светлана Трипковић
Удружење дијализираних и трансплантираних бубрежних
болесника општине Свилајнац, Свилајнац, Светог Саве 7,
Домица Марковић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И ХРОНИЧНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА
ТИМОК РЕНАЛИС КЊАЖЕВАЦ, Књажевац, Змај Јове
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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
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 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 БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ЗРЕЊАНИН,
Зрењанин, Лозничка 24а, Светлана Мирков
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ, Бечеј, Милоша Бу-гарског
41, Имре Харци
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА СОМБОР Сомбор,
Војвођанска 75, Станко Човић

