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Удружење у Бору

Драги пријатељи,
И даље радимо у условима пандемије. Светски дан
бубрега смо обележили на интернету. Састанак Извршног одбора је одржан телефонски и интернетом.
Успели смо да одржимо скупштину у просторијама
Црвеног крста у Јагодини.
Све више пацијената има проблеме због врло агресивног давања препарата магнезијума.

Због пандемије нисмо могли да организујемо
преда-вање као до сада па је предавање одржано
на фејсбуку. На фејсбуку је прво предавање одржала медицинска сестра Душица Бранковић. Њено
предавање је видело 534 особа, седморо је коментарисало, а 52 је означило да им се предавање свиђа.
То је знатно више него што допремо до људи када
организујемо предавање у неком простору.

Ове године је поводом Светског дана бубрега дизајниран плакат који упозорава на тај проблем.

Зато смо и наредна два предавања организовали
преко фејсбука.
Високи нивои магнезијума у 
серуму повећавају
ризик од кардиоваскуларних догађаја и смрти код
пацијената са хроничном бубрежном болешћу, што
сугерише да морамо бити опрезни при употреби
суплемената магнезијума.
У једној ретроспективној опсервационој студији,
(Isabel Galán, MD, of Hospital general Universitario Reina Sofia, Murcia, Spain), открили су да
се ниво магнезијума у серуму повећава како
се функција бубрега смањује. Пацијенти са
хипермагнеземијом
(повећаним
вредностима
магнезијума) имали су значајних 34% повећане
ризике за кардиоваскуларне компликације и и 54%
за повећану смртност у поређењу са онима који су
имали нивое магнезијума у серуму у нормалном
опсегу. Студија није открила значајну повезаност
између хипомагнезијемије (смањене вредности
магнезијума) и кардиовскулрних комплкација и
смртности.
Чињеница је да велики део нема основна знања о
дијализи. Зато настављамо са одломком из Књиге
о дијализи за пацијенте који је наш Савез издао
2018. године. Део тиража још увек имамо па сви
заинтересовани могу да добију свој примерак уз
плаћање поштарине (књига се не плаћа). Књигу
можете преузети у нашим просторијама.

Медицинска сестра Душица Бранковић је припремила и предавања о хипотензији и магнезијуму код
пацијената на дијализи.

И даље се залажемо за побољшање лечења и живота пацијената на дијализи и трансплантираних
пацијената.

Психолошку подршку смо организовали преко зума,
али смо се вратили на лични директни контакт који
је знатно бољи за психолошку подршку.

Све најбоље!

Активности Удружења у Бору су финансиране од
стране Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања.

Прим др Љубинко Тодоровић

3

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије - година VII, број 12-2021

Тридесет година примене агенса
стимулације еритропоезе
Проф. Др Нада Димковић

Лечење анемије бубрежног порекла је доживело
нов смисао када је Richard Bright давне 1830. године повезао анемију и бубрежну болест. Од тада
је постало јасно да анемија није само бледило већ
основни симптом хроничне бубрежне болести и
веома важан фактор ризика додатног обољевања,
пре свега кардиоваскуларног. Био је потребан
још један век да се идентификује еритропоетин,
хормон бубрега који учествује у стварању крвних
ћелија, пре свега еритроцита. Наредне деценије
су биле посвећене пречишћавању и клонирању
молекула еритропоетина што је уродило успехом
осамдесетих година прошлог века. Деведесете се
већ рачунају као године када су ови лекови почели
са успехом да се употребљавају широм света. Од
тада се терапија анемије није више базирала само на
гвожђу и трансфузијама крви већ на лековима који
су потпуно изменили лечење хроничних бубрежних
болесника и њихов квалитет живота а медицинском
особљу умногоме олакшали рад.
У Србији је еритропоетин примењиван спорадично
све до 2004. године када је централизованом набавком Републичког Фонда омогућена примена
већем броју дијализних болесника. Од тада па
до данас, запажа се даље напредовање у лечењу
анемије болесника на дијализи: проценат болесника
који је на терапији се повећава а истовремено, на
тржишту се појављују нови облици лекова, слични
онима у свету. Доласком на тржиште дарбепоетина,
термин еритропоетин замењује се термином агенси
стимулације еритропоезе који је ширег значења и
обухвата и друге форме лека сем еритропоетина.
Тако смо научили да лечење анемије има бројне
позитивне ефекте: смањује обољевање срца и крвних

4

судова, елиминише замор, поправља квалитет
живота и сексуалну активност, масноће у крви,
отпорност, поремећај у лучењу инсулина и друго.
Нов допринос у лечењу је одобрење агенаса стимулације еритропоезе за предијализне болеснике што
је превенирало бројне компликације уремије. На
жалост, број предијализних болесника који прима
ову терапију у Србији је недовољан што захтева
детаљну анализу и изналажење узрока обзиром на
постојеће одобрење од стране Фонда. Да ли су узрок
лекари? Руководиоци? Локалне апотеке? Локални
Фондови? Надајмо се да ће наредна година бити
више посвећена предијализним болесницима и
побољшању њиховог лечења чиме ће се спречити
бројне компликације и одложити дијализа. У овоме
велику улогу имају изабрани лекари који ове
болеснике морају да ’открију’ и упуте нефрологу
као и лекари других специјалности, пре свега
ендокринолози и кардиолози.
Агенси стимулације еритропоезе се међусобно разликују по дужини свог деловања: тако имамо оне
који се дају 1-3 пута недељно али и оне који се могу
давати на једну до две недеље (Аранесп). Посебну
погодност пружају лекови који се могу давати
једном месечно (Мирцера). Они су најпогоднији
за предијализне болеснике као и болеснике на перитонеумској дијализи који се обично контролишу
месечно. Такође, њихова примена код дијализних
болесника би била пожељна јер би тако болесници
били поштеђени вишеструких убода а медицинске
сестре и техничари би имали више времена да се
посвете болесницима уместо да им на свакој дијализи припремају и дају лек.
У последње време се најављује и нова класа лекова
а то су стабилизатори фактора хипоксије (ХИФ стабилизатори). Ови лекови тек почињу да се примењују
(Кина и Јапан) и нуде предност јер се дају перорално.
Истовремено, уз њих су потребне мање резерве
гвожђа а ефикасни су и у стањима упале за разлику
од досадашњих агенаса стимулације еритропоезе.
Још је дуг пут њихове шире примене, поготову у
нашој земљи а у међувремену ће се сазнати више
о њиховим дугорочним потенцијалним нежељеним
ефектима.
Пратећи светска сазнања, могуће нежељене последице услед примене агенсаса стимулације
еритропоезе су избегнуте тако што се вредност
хемоглобина одржава између 10 и 11 г/дл. Ипак,
болесници морају да се придржавају своје редовне
терапије за хипертензију да не би дошло до скока
крвног притиска, да га чешће контролишу и да у
договору са лекарима прилагоде терапију хипертензије. Болесници су научили да је за добру
крвну слику потребна адекватна дијализа, редовна
контрола и терапија гвожђем, витаминима као и
квалитетна исхрана. Они морају да пријаве сестри
или лекару ако губе крв: продуженим крварењем
из убода, шуљевима, менструалним крварењем,
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крварењем на нос, путем мокраће (из цисти бубрега). Свако крварење је значајно крварење и нема
’малог крварења’ поготову ако се понавља. То ће
лекарима помоћи у објашњењу зашто болесник слабије одговара на терапију и шта треба применити.
Као и за сваку другу терапију, и овде је важно да
медицински радници и болесници буду један тим и
тек тако лечење може бити успешно.
--------------------------------------

БИОГРАФСКО ПИСМО СА ДИЈАЛИЗЕ
Јован Станојевић

Пре него што започнем писање желим да се захвалим
свом удружењу, Савезу организација бубрежних инвалида Србије, на могућности коју су ми дали, а то
је да овим својим писмом укажем да бубрежни инвалиди постоје, живе, раде, воле и боре се за своје
здравље и живот, и здравље и живот својих блиских.
Моја борба почиње 1. јануара 2009. године када сам
осетио јак бол у стомаку, до тада непознат, а већ
2. јануара 2009. године задржан сам на интерном
одељењу ради даљег лечења када ми је постављена
дијагноза бубрежне инсуфицијенције. У очи Бад-ње
вечери 6. јануара 2009. године др Десимир Живуловић, спец. интерне медицине, мој лекар, упућује
ме у Клинички центар Ниш ради хитне уградње
централног венског катетера и од тада почиње моја
дијализа два пута недељно.
Сам почетак дијализе није био нимало лак. Навикао
на један начин живота, преко ноћи је требало да га
променим и успео сам у томе. Моја је борба утолико
била тежа што никада пре нисам имао контакт са
дијализом, нисам ни знао како треба да се понашам.
Учио сам у ходу. Ту је помоћ лекара, породице и
пријатеља била од великог значаја.
У међувремену прва фистула је урађена у Нишу

безуспешно, друга је урађена у КБЦ Звездара у
Београду и њу и даље користим. Четири године
сам ишао на дијализу два пута недељно, али због
повишеног креатинина било је потребно повећати
број дијализа и од тада идем три пута недељно. Затим
су уследиле честе контроле у клиникама у Београду
и Нишу због различитих стања и болести: поремећај
у раду штитне жлезде, параштитних жлезда, слабост
крвних судова ногу.
Због карцинома штитне жлезде оперисан сам на
ВМА у Београду. Због компликација након операције био сам у сепси 21 дан. То је био још један у
низу догађаја који се везују за моје здравље, али сам
овај једва преживео. Након опоравка од операције
упућен сам на Клинику за нуклеарну медицину
Клиничког центра Ниш, како бих добио терапију
радиоактивним јодом која је уобичајена у лечењу
карцинома штитне жлезде. Још увек сам био слаб
и несигуран, али пријем и третман који сам имао
на том институту су најбоље искуство које сам
као пацијент са дијализе имао у некој клиници.
Лекари и особље института су бринули о начину на
који сам примио терапију и пратили моје стање све
време боравка код њих, а касније сам одлазио на
контроле и комуницирам телефоном по потреби.
Према њиховим речима, ја сам први пацијент са
хемодијализе кога су лечили.
Након операције штитне жлезде моје кретање
је постало лакше, али сам и даље осећао болове
при ходу. Такво стање трајало је две године када
су опет почели јаки болови у ногама. Стално сам
ишао на контроле у КБЦ Дедиње код васкуларног
хирурга који је пратио моје стање. У једном од тих
одлазака урађени су ми стентови, али убрзо након
тога морала је да буде урађена ампутација обе ноге,
потколено. Ампутација ногу урађена је у Врању, 6.
децембра 2019. године од стране хирурга који су
такође пратили моје стање годинама и којима сам
веровао. Тешко сам поднео сазнање да нећу моћи
више да ходам, али други избор није постојао. Само
борба. Да није тако, сада не бих писао ове редове.
И као да све ово није било довољно, а још ми ране
на ногама нису зарасле, возили су ме на дијализу,
гурали моја колица, почела је пандемија корона
вируса. Ослабљен и скоро потпуно немоћан,
овога пута морао сам да уложим највећи напор
како бих сачувао не само своје, него и здравље
мојих укућана, јер сам сваког другог дана ишао на
дијализу и био у сталном контакту са особљем и
осталим пацијентима. Болест и смрт блиских људи,
константан страх за животе, довели су до тога да
сам опет добио снагу, коју и сада имам.
У овој својој борби велике заслуге има и моја
породица, јер без њихове подршке не бих успео. И
у психичком и у физичком смислу. Услови живота
у мојој кући у потпуности су прилагођени мојим
потребама, тако да могу самостално да обављам све
активности и задовољавам своје потребе.
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Ову прилику користим и да кажем нешто о положају бубрежних инвалида и инвалида уопште и проблемима са којима се сусрећу.
Наиме, док нисам кренуо на дијализу о њој сам
знао јако мало. Волео бих да је превентива на већем
нивоу и да људи могу бити упознати са узроцима
и последицама ове болести, а не да се информишу
тек када се разболе. Лекари са дијализе, нефролози
и интернисти и остало особље у Врањској дневној
болници за хемодијализу је јако посвећено пацијентима, али често се дешава да не наилазе на разумевање својих претпостављених или да потребе
дијализе нису истовремено и потребе болнице. Тако
долазимо у ситуацију у којој се ја сада налазим, а
то је да нема одговарајућег возила за мене, па ме
на дијализу мојим аутомобилом вози човек о мом
трошку. Кревет на дијализи је висок па ми је помоћ
других увек потребна. О рампама и помагалима да
не причам. Овакво стање не чини бољим чињеница
да је и покретним пацијентима потребна помоћ и
то најчешће у техничким и лако решивим стварима,
нпр. дешава се да сатима, на киши или сунцу, чекају
транспорт због недостатка возила.

Терапија кортикостероидима, цитостатицима, јаким аналгетицима, као и плазмафереза оставили
су последице и довели ме и до проблема са бубрезима. Иако сам негде у дубини свести знала да
као дијабетичар могу завршити на дијализи, ипак
сам се надала да до тога неће доћи, или бар не тако
брзо.

Због оваквих, али и много тежих разлога као што
је рецимо доступност свакој установи здравствене
заштите (немају све клинике и болнице у Србији
дијализу), често се осећамо као грађани другог реда.
Потреба за удруживањем управо је настала из
ових разлога. Зато се још једном захваљујем мом
Удружењу на овој прилици и желим да заједно још
дуго радимо и живимо. Хвала!
Јован Станојевић из Врања
--------------------------------------

ЛАНА БУЛАТОВИЋ
Драги читаоци,
Дуго сам размишљала да ли треба јавно да испричам
своју причу, али схватих да је то идеална прилика да
се укаже на проблеме нас бубрежних пацијената и
наших породица.
Мислим да ово није само моја лична прича, већ
судбина многих од нас. Није ми намера да стварам
патетику код људи, нити да прозивам лекаре и критикујем здравствени систем, али дубоко сам уверена
да имамо обавезу и одговорност да укажемо на
проблеме који се тичу не само нас већ могу задесити
свакога. Надам се да ћемо заједно доћи до решења
у циљу побољшања живота бубрежних пацијената.
Моја прича заправо почиње 2000. године када у
својој деветој години добијам дијабетес.
2014. године добијам још једну аутоимуну болест,
неуромиелитис, због које губим вид.
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2017. године, после инфекције, први пут се јавља
конкретан проблем са бубрезима. Уринарна инфекција која није адекватно лечена завршила се
вишемесечним боравком у болници и последицама.
Креатинин је био повећан, крвна слика лоша, а
будућност неизвесна. Због погоршања неуролошке
болести поново сам примила пулсну терапију кортикостероида и поново су ми рађене измене плазме. Онда се јавио неоваскуларни глауком на оба
ока, што је захтевало хитну операцију али и лекове
који су имали своје нуспојаве. Све време сам била на
терапији инсулином 4 пута дневно, некад и чешће,
а добити инсулинску пумпу која би побољшала гликорегулацију била је немогућа мисија. У јануару
2019. године хитно ме примају у болницу због
анемије, хипертензије, отечености, високог креатинина и урее, као и осталих параметара који се
тичу функционисања бубрега. Тада ми први пут
постаје јасно да ме чека тежак и неизвестан период.
Овде морам да напоменем да ми нико није објаснио
које су ми могућности за лечење, нико ми није
дао могућност избора између перитонеумске и
хемодијализе, нити је разговарао са мном о великој

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије - година VII, број 12-2021
промени живота која ме чека. Имала сам само
једну молбу, да ме пусте на викенд да разговарам са
породицом и партнером о даљем животу. Ниједног
момента нико ми није објаснио шта је ПД и како се
ради, нити ми је објашњено зашто и како је неко у
моје име одлучио баш ту врсту лечења.

Уграђен ми је перитонеумски катетер, врло непријатно и болно, после дугог чекања и више одлагања
од стране хирурга. Прави шок доживех када сам
схватила колико је велики тај катетер. Убрзо је
почела обука за дијализу, и тек тада ми саопштавају
да се она ради четири пута дневно сваког дана.
Поново истичем да мени и мојој породици нико није
објаснио ни најосновније па ни то да се ПД ради 4 пута
дневно сваког дана и да захтева одређене стамбене
услове. С обзиром да сам слепа, моја мама је била
принуђена да се стара о мени и ради ми дијализу.
То је значило да се њен свакодневни живот свео на
моје дијализе и остале здравствене обавезе, мерење
резидуалне диурезе, превијање, контроле. Постала
сам очајна, депресивна, живот ми је био бесмислен,
дани су били једнолични и тешки. Нисам била у
могућности да наставим самосталан живот, нити да
наставим школовање, нити да планирам породицу.
Већ након два месеца катетер је морао бити
замењен, али ни тај други није дуго трајао, јер због
проблема са оментумом и тај је требало заменити.
Поново агонија чекања хирурга, страх од ЦВК, по-

ново хоспитализација и одвојеност од породице.
Међутим, догодило се право чудо, резултати су се
знатно побољшали и мени је у мају 2019. године
извађен перитонеумски катетер и све до марта
2020. године нисам била на дијализи. За то време
решавала сам друге здравствене проблем. Имала
сам висе очних операција у нади да ћу вратити бар
део вида. Нисам имала времена ни прилике да
уживам у животу без дијализе, већ су се дани сводили на свакодневне одласке код офталмолога.

Мучи ме питање да ли је тада, на креатинин 386
требало почети дијализу.
Мучи ме још много питања, као на пример зашто
на одељењу нема психолога или психијатра, зашто
лекар не саопштава резултате пацијенту, зашто се
особе не припремају адекватно за дијализу. Не разумем зашто је тако тешко бити човек у ситуацији
када знаш да један квалитетан разговор може учинити да неком буде боље. Не могу да схватим да се
живот купује, а ми се правимо као да то не знамо.
У марту 2020. године поново ми је уграђен ПК, након чега добијам сепсу. Ту почиње борба за живот.
Пошто ми тај трећи катетер није функционисао,
пласирају ми ЦВК и крећем на ХД.
Хемодијализа ми је знатно теже пала, била сам јако
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исцрпљена, падао ми је притисак, била сам анемична, а још већи проблем је био што су посете биле
забрањене па сам три месеца провела сама у тим
тешким околностима. У том моменту оно што ми
је највише фалило није било здравље, већ загрљај.
Свест о томе да могу умрети далеко од ближњих
и без поздрава чинила ме је анксиозном. Срећом,
имала сам дивну подршку сестара и техничара
на одељењу. Највећа помоћ, по мом мишљењу,
долазила је од Бога. Иако је било изузетно тешких
момената, када нисам могла да обуздам очај и
бол, ипак сам већину времена успевала да примим
благослов мира.

Покушавала сам да са лекарима разговарам на ту
тему и сматрам да имам право да ми се и тај вид
лечења омогући. Не знам у чему је проблем па се
та тема тако избегава. Разумем ако конкретно ја
нисам кандидат за трансплантацију, али онда то
треба и напоменути и образложити медицински.
Незванично сви говоре да би трансплантација било
идеално решење за мене, али нико званично не
покреће поступак, чак смо имали и непријатности
са појединим лекарима када би питали било шта на
ту тему. Страшно је живети са чињеницом да као
млада жена немам прилику да рађам децу и своје
време користим на лепе ствари.

Пошто сам дијабетичар, имам лоше крвне судове
било је неизвесно да ли ће успети да се направи
фистула. Хвала богу, након друге операције, успело
је. Стање ми се стабилизовало и прихватила сам
дијализу као мој посао. Заиста то тако и посматрам,
као посао који морам да обавим. У Дијализном
центру су ме лепо и срдачно прихватили, више као
ћерку и пријатељицу, а мање као пацијенткињу. И
даље тешко подносим ХД и већ имам компликације,
поремећај рада штитне и параштитне жлезде. Често
се дешава да немам снаге да дођем до свог кревета,
дешава се да се онесвестим, дешава се да повраћам,
има дана када не могу да устанем из кревета, али све
у свему ХД много више одговара мом сензибилетету
од ПД. Путовање на ХД посматрам као неку екскурзију, па и своје колеге из Дијализног центра и
особље волим да виђам и користим за дружење. Ипак,
од самог почетка размишљам о трансплантацији.

Нисмо седели скрштених руку. Моја мајка је тражила и претраживала и смишљала решења. Тако
смо ступили у контакт са трансплантираним пацијентима и клиникама, али и са Министарством здравља. Од априла 2019.године у преговорима смо са
клиником у Италији за симултану трансплантацију
бубрега и панкреаса. Међутим, немам подршку
лекара у Србији и на све начине избегавају било
какав разговор о трансплантацији. То је оно што
ме највише мучи. Невероватно ми је да једна
млада особа не може да добије ни разговор о
трансплантацији а камоли да се ураде припреме и
стави на листу.
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Припреме смо ипак некако урадили, закључено
је да сам спремна за трансплантацију, прикупили
смо новац захваљујући многобројним хуманим
људима широм света, и сада ишчекујемо одлазак
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у Италију. Међутим, ствари нису тако једноставне.
Потребно је конзилијарно мишљење лекара у
Србији, потребан је потпис на одређеном обрасцу
који смо добили, али за све ово време тај потпис
не добијам, без икаквог образложења. У свим
отпусним листама и извештајима напомиње се да би
идеално било урадити симултану трансплантацију.
Управа за биомедицину, Министарство здравља,
разна удружења, као и наш Конзулат у Италији
и пријатељи пружају ми помоћ и подршку. Из
највећег очаја изродила се огромна нада да ће се
трансплантација успешно извршити. Свесна сам
свих ризика, али живим од жеље да се остварим
као мајка и зато морам покушати да то остварим.
Заправо, најтеже од свега је бити жедан. Мислим да
ни највећем непријатељу, ако неко такав постоји, не
могу пожелети тако нешто. Нисам ни била свесна
колико је тешко бити жедан један секунд и колико
је пола литре течности мало. Нисам била у тој
неприлици али сада знам колико је страшно сањати
банане и лубенице. Сада избегавам било какве
изласке јер ме изнервира када морам да објашњавам
да је не мокрим па због тога не смем попити ни то
једно пиће које ми нуде. Мука ми је од правдања
да не смем супе, да заиста не смем банане и мука
ми је од правдања да сам заиста озбиљно болесна
иако тако не изгледам на први поглед. Свест људи
о дијализним пацијентима и њиховим проблемима
је потпуно одсутна у друштву. Дешавало ми се да
чак ни здравствени радници не знају шта дијализа
подразумева.

МОЈА ПРИЧА
ЉУБОДРАГ ИШИЋ, СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА
Зовем се Љубодраг Ишић, рођен у Смедеревској Паланци 3.априла 1967.године.

Дивим се онима који своје најбоље године проведу на
дијализи и поред тога успевају да скроје подношљив
живот. Не би био проблем лечити се дијализом
уколико би њен квалитет био задовољавајући.
Сматрам да је питање квалитета дијализе кључно
за даље разматрање сваког појединца који је на
било који начин повезан са нефрологијом. Такође
сматрам да је од изузетне важности психолошка
подршка и социјална подршка. Морамо више
разговарати ми пацијенти међусобно као и ми са
здравственим радницима и представницима институција. Наши проблеми неће нестати, а битно је
да ни ми не нестанемо тек тако.
Наша је обавеза да заједно и појединачно чинимо
овај свет бољим. Ниједна тешкоћа, ниједна лична
трагедија, ниједан проблем не сме да од нас начини
животомрсце.

Од рођења се лечим у Институту за мајку и дете у
Београду. Са месец дана су ми установили обољење
левог бубрега и сужење комплетних мокраћних канала.

Хвала вам на пажњи и времену и желим вам да пронађете смисао упркос свом болу. Не могу рећи да ми
је драго због ових животних околности, али уверена
сам да сам захваљујући свим недаћама успела да
постанем Човечица.

Предложили су ми операцију и иста је урађена кад
сам имао осам месеци али та операција није успела.
Дошло је до тешке инфекције а рана је све време
била отворена.

Хвала на времену и пажњи,

Рана је зарасла тек у трећој години и пет месеци.

Срдачан поздрав и свако добро !

У четвртој години је предложена операција вађења
левог бубрега и додатна ревизија мокраћних канала.
Ово је мој отац одбио због мог тешког стања тада, и

Лана Булатовић
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због свог шока, незнања и неразумевања.
У својој петој години сам оперисао комплетне синусе и крајнике. Након операције сам скоро пет дана био ван себе од болова.

Априла 1988.године је урађена прва трансплантација
од живог донора – мајке.

Са седам година сам добио дијагнозу гломерулонефритис и од тада имам хронично обољење бубрега.
Али моја борба се наставља. И даље се лечим на
Институту за мајку и дете све док нисам напунио 15
и по година када ми раде фистулу и спремају ме за
дијализу.
Тада ме пребацују на нефрологију у Генерал Ждановој улици.
Моја прва дијализа је била 1983.године у болници
„Свети Стефан“ у Смедеревској Паланци.
Године 1984. почиње припрема за трансплантацију
и типизација ткива. За потенцијалне доноре су прво
припремани отац и мајка. Након свега добијамо
упут за Ријеку и проф. Франчишковића. Након
контроле установљено је да ни отац ни мајка не
могу бити донори. Отац је имао смањену бубрежну
функцију јер је тако рођен (леви бубрег је био 14
цм а десни умањен, 7 цм), а мајка је имала спуштен
леви бубрег који није био у својој ложи и шетао је,
оба бубрега су била без обољења.
Пошто је установљено да није могућа трансплантација од сродника, покреће се могућност кадаверичне
трансплантације и одласка у Француску, болница
Лион.
Након две године и контакта болнице добијам одговор да се налазим на листи за пресађивање органа и
да сам задњи на листи.
По добијању овог одговора, истог дана одлазим у
РФЗО на разговор за пребацивање документације
за Аустрију. Рекли су ми да би најбоље било када
би неко уместо мене обавио разговор у болници у
Аустрији. На срећу, имао сам рођака који је тамо
радио, па је он обавио разговор са проф. Коварик
који је заказао преглед, требало је да са упутом дођем и да изврше преглед, типизацију и припрему за
заказивање операције.
Маја 1987.године деси се инцидент са хепарином
и високим крвним притиском тако да је дошло до
слепила на оба ока.
Децембра исте године су ми одстранили оба бубрега
и тада је моје стање веома лоше.
Јануара 1988.године одлазимо у КЦ Србије на контролу и разговор да се покуша да ми мајка буде
донор.
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Компликације су настале одмах јер је на ултразвуку
установљено да је бубрег добио инфаркт доњег пола
и радио само 25%. Одмах сам кренуо са дијализом.
Урађена је једна ревизија, одсечен је део бубрега
али је стање и даље веома лоше.
Након друге ревизије и још једног одсеченог дела
бубрега стање је лоше а ја настављам са дијализом.
Четири месеца носим катетер и два дрена и пошто је
стање лоше на моје инсистирање они су ми извадили
тај бубрег. Добио сам високу температуру која је
трајала три дана.
Опет инсистирам и убеђујем да мора да се уради
ултразвук јер је извађен бубрег, лекари утврђују да
имам проблем и да морају да, без одлагања, изврше
још једну ревизију. Након тога осећао сам се много
боље и након девет месеци отпуштају ме кући
6.јануара 1989.године.
Те године сам са братом покренуо питање прегледа
код проф. Коларика у Аустрији јер је имао сву моју
документацију.
16.новембра 1990.године ме позивају на трансплантацију у Беч. Резултати су били задовољавајући,
трансплантација успешна и након 17 дана ме пуштају кући.
1992. године добијам тешку уринарну инфекцију,
лежим на нефрологији и након испитивања
установљавају да се урин задржава у бешици.
Предложили су ми да запуше старе бубрежне рефлуксе јер се у њима задржава урин.
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Одбио сам тај предлог из незнања и страха од исхода
и ту сам погрешио.

Временом сам са породицом почела испитивања и
припрему за трансплантацију.

1999.године добијам тровање трећег степена и
високу температуру и тада сам опет у веома тешком
стању.

Трансплантирана сам 26.новембра 2002.године на
ВМА , бубрег сам добила од оца.

2003. године долази до пуцања тетиве леве слабине
која проузрокује настанак киле која је ишла све
до бубрега. Тада је настао поремећај нормалног
функционисања бешике, желуца и бубрега.
Онда се јавља проблем са леви куком, уништена је
хрскавица.
Лечење траје до 2015.године али је безуспешно тако
да је ипак извршена операција на ВМА.
2016. године скаче креатинин на 400 због уринарне
инфекције и лечење траје пуних четири месеца.
2019. године ми се појављује сува гангрена на кажипрсту који је морао бити одстрањен.
Због уринарне инфекције која се понављала и стварала тешку уринарну сепсу, због пронизона који пијем 2020.године долази до слепила на оба ока.
Са трансплантираним бубрегом живим већ 31. годину.
--------------------------------------

МОЈА ПРИЧА
САЊА ЛАЗАРЕВИЋ – КРАГУЈЕВАЦ
Све је почело давне 2000.године. Имала сам само 26
лепих, младих и безбрижних година.
Болест је дошла изненада и срушила све моје започете снове.
Константан умор и висок притисак одвео ме је лекару. До тада сам била весела девојка која је имала
потребу да иде само зубару.
Кренула сам са испитивањима и резултати су били
застрашујући на изненађење свих лекара. Болест
није била акутна већ хронична инсуфицијенција
бубрега.
Нисам имала историју болести, нисам раније боловала од бубрега а морала сам хитно да кренем са
дијализом.
Тада нисам знала шта је то и шта ме даље чека.
И већ фебруара те године почео је мој нови живот,
тешко прихватљив, са пуно обавеза и неизвесности...
или боље речено живот који сам водила до јуче је
стао али сам жива.

Компликације су настале одмах али је после друге
операције све било у реду.
Наставила сам да живим живот пун радости и наде.
Године су пролазиле, редовно сам одлазила на
контроле и узимала терапију. Дружила сам се са
колегама са дијализе на предавањима и прославама
које је Удружење организовало, тамо сам упознала
и нове људе.
Мој отац је старио, старила сам и ја али и његов
бубрег.
Бубрег је престао да ради после тачно 18 година и
то баш 26.новембра 2020.године и ја сам морала
поново на дијализу.
Ево ме већ 6 месеци на неком новом почетку, старија сам за 18 година али сам и даље млада, тек треба да живим...
Трансплантација поново? Зашто да не?!
Данас је све другачије, пратила сам временом здравствено стање па сам знала да ово може да се деси
и десило се али ни дијализа није као што је некад
била.
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Сада су ту и нови апарати, нови дијализатори...неки
исти доктори, исте сестре али има и нових и младих
лекара и сестара.
Борба је у току.
Дајте да победимо ову неман- корону- а после нам
остаје нада до последњег даха.
--------------------------------------

СКУПШТИНА САВЕЗА
Седницa Скупштине Савеза организације бубрежних
инвалида Републике Србије одржанa je дана
27.6.2021. године, у просторијама Црвеног крста
у Јагодини. Седница је почела са радом у 11.00.
Председавао је Раде Павловић.
Пре почетка рада минутом ћутања је одата пошта
преминулим члановима Савеза.
Од
укупно
28
регистрованих
Удружења
- чланица Савеза, присутно је 16
док су
делегати осталих Удружења оправдано одсутни
(Удружење из Прокупља, Ужица, КБЦ Земун,
Куршумлије,Удружење Реналис, Удружење бубр.
болесника на кућној дијализи – Београд, Удружење
из Ниша, Прибоја, Косовске Каменице, Косовске
Митровице, Прибоја, Шапца и Лесковца)
Присутни су: Раде Павловић, Крагујевац,
Бранислава Даниловић, Удружење Све за осмех,
Јова Станојевић, Врање, Слађана Арнаутовић,
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Лозница, Делић Зоран, Удружење инвалида Србије
на кућној дијализи, Љубинко Тодоровић, Бор,
Милорад Николић, Смедеревска Паланка, Сафет
Фетаховић, Пријепоље, Срећковић Живота, КБЦ
Звездара, Домица Марковић, Свилајнац, Даниела
Видојковић,
Књажевац,
Зоран
Манојловић,
Крушевац, Александар Николић, Зајечар, Маринко
Дивјак, Пантрансплант, Новица Николић, Јагодина
и Мухамед Балтић, Сјеница.
Председавајући обавештава присутне да је члан ИО
Александар Давидовић поднео оставку на место
члана ИО из приватних разлога. Новоизабрани
чланови ИО су Сања Бојић ( Удружење инвалида Р.С.
на кућној дијализи), Едиб Џакић (Удружења Прибој)
и Зоран Манојловић ( Удружење Крушевац).
Нови члан Надзорног Одбора Савеза је Бранислава
Даниловић (Удружење Све за осмех).
Конкурисали смо за средства за штампање часописа
Дијализа, средства су одобрена за два броја са
додатком, тако да је планирано да се до краја године
одштампају два броја са по једним додатком.
Циљ је добити и неку донацију како би се
организовао едукативни скуп са циљем промовисања
трансплантације и упознавања шире јавности са
проблемима наше популације.
Састанци са представницима Мин.здравља и РФЗО
–а и решавање проблема је и дање у првом плану
рада Савеза.
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Делегат Бранислава Даниловић обавештава
присутне да трансплантирана лица имају проблема
кад одлуче да полажу возачки испит, јер им комисија
не дозвољава и тражи да се реагује око измене
Правилника о ближим здравственим условима
које морају да испуњавају возачи одређениних
категорија моторних возила ( Сл.гласник РС број 83
од 9.11.2011.).
То је дискриминаторна одлука јер особе које имају
трансплантиран бубрег могу да раде и живе као
здраве особе. Имуносупресивна терапија не утиче на
управљање моторним возилом јер ту исту терапију
узимају и особе које имају трансплантирану јетру,
срце, плућа. Измену овог Правилника треба да
подржи Удружење нефролога и нефролошка секција
СЛД.
Предлог Зорана Делића је коначно покретање
питања и решавања проблема недостатака лекова
и лоше комуникације са лекарима. Бранислава
Даниловић предлаже решавање проблема око лека
Ренагел.
Делегат Александар Николић истиче велики
проблем у дијализном Центру Зајечар, лоши
услови, нехигијену, мањак кадра...Решење за овај
проблем је позвати здравствену инспекцију али је
велики проблем где слати особе на дијализу док
траје обнова центра.
Већина делегата се слаже да је велики проблем и
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превоз до дијализног центра и назад, мањак возила,
без климе, мањак возача...Решење за овај проблем
је да се упути захтев самом центру, дому здравља и
хитној помоћи.
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Закључак је и даље имамо великих проблема које
руководство Савеза само уз сарадњу са Удружењима
може да покуша, ако не да све реши, да смањи.

ом и најавила одржавање трећег сајма Ј=ДНАКИ.

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

12. ванреднa изборна Скупштинa
НООИС-а
На 12. ванредној изборној Скупштини НООИС-а,
која је одржана 15.07.2021. године у Палати Србија,
у сали «Београд» у Булевару Михаила Пупина 2
на Новом Београду, изабрано је ново руководство
НООИС-а у наредном четворогодишњем мандату –
чланови Скупштине, Управног и Надзорног одбора,
као и председник и два потпредседника. За председника НООИС-а изабрана је Татјана Стојшић Петковић из Новог Сада, а за потпредседнике Весна
Петровић, председница Савеза удружења Србије
за помоћ особама са аутизмом и Михаило Гордић,
члан извршног одбора Савеза глувих и наглувих
Србије. За члана Управног одбора изабран је и Љубинко Тодоовић, председник нашег Савеза.
Пре почетка рада Скупштине, присутним делегатима
се обратила Биљана Барошевић, помоћник министра
за рад, запошљавање борачка и социјална питања,
поздравивши присутне и пожелевши им срећан рад.
Она је нагласила значај сарадње Сектора са НООИС-

На Скупштини су једногласно усвојени извештај
о раду НООИС-а у 2020. години и финансијски
извештај, каo и план рада и финансијски план за
2021. годину.

У раду скупштине су у име нашег Савеза учествовали
Љубинко Тодоровић, Сања Бојић и Татјана
Стојановић. Фотографије на наредној страни.
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САСТАНАК НА ФРУШКОЈ ГОРИ
Дана 10. маја, је захваљујући подршци Сектора за
заштиту особа са инвалидитетом - Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Удружење трансплантираних Војводине Пантрансплант је реализовало своју активност на
Поповици, на Фрушкој гори. У име Министарства и
Сектора била је присутна Јулијана Станисављевић.
Након уводне реци председника удружења Пантрансплант Маринка Дивјака, који се захвалио
Сектору и Министарству што подржава рад Савеза
и Удружења, присутне су поздравили представница Министарства Јулијана Станисављевић,
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проф. др Митић, управник Клинике за нефрологију и управник центра за трансплантацију УКЦ
Војводине, представница Савеза Татјана Стојановић
и психотерапеут Србијанка Андрејић.
Предавање на тему « Вакцинација и трансплантација
у време пандемије» је одржао проф др Игор Митић.
Након излагања проф. др Митић је одговарао на питања присутних.
Као други део активности одржана је психолошка
подршка особама на дијализи и трансплантираним
особама. Ова активност је имала тему: ,,Промене
у психичком здрављу услед ковида 19 код особа са
инвалидитетом”. Активност је одржала Србијанка
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Андрејић, психотерапеут.

Предавањима су присуствовали чланови Удружења
Пантрансплант, представници Савеза бубрежних
инвалида Војводине, Удружења бубрежних болесника Нови Сад и трансплантиране особе. Број
присутних је био ограничен због поштовања епидемиолошких мера заштите.
Присутни су изразили жељу да се овакве актиности
чешће организују.

САСТАНАК У КБЦ ЗВЕЗДАРА
Дана 14.7.2021.је одржан састанак у КБЦ Звездара.
Састанку су присуствовали: спец. др П. Ђурић, вд
начелника Клиничког одељења за нефрологију и
поремећаје метаболизма са дијализом, прим. др С.
Пешић, шеф центра за хемодијализу, дипл. мед. М.
Илић, главни техничар - координатор за здравствену

негу КО за нефрологију и поремећаје метаболизма
са дијализом, Гордана Тодић, председница Удружења КБЦ Звездара, Србијанка Андрејић, психолог
и психотерапеут и представник Савеза Татјана
Стојановић.
Договорено је потписивање Протокола о сарадњи.
Протокол подразумева сарадњу Савеза организациј
бубрежних инвалида Републике Србије, Удружења у
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КБЦ Звездара и Клиничког одељења за нефрологију
и поремећаје метаболизма са дијализом уз подршку Министарства за рад и Сектора за особе са инвалидитетом.

Сусретима су присуствовали представници Удруге
дијализираних и трансплантираних болесника
Федерације БиХ Томислав Жуљевић, Удруге дијализираних и трансплантираних приморско горанске
жупаније Вишња Жепина, Удружења Пантрансплант
и представници Савеза Татјана Стојановић , Виолета
Србљанин, Ђорђе Иванковић, Стеван Миоковић,
Лазар Чолић, Стојан Туфегџић.

У склопу те сарадње психошкиња Савеза би пружала
психилошку подршку пацјентима из КНЦ Звездара.
--------------------------------------

МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТИ
Међународни сусрети дијализираних и трансплантираних бубрежних инвалида Републике Србије,
Босне и Херцеговине и Хрватске одржани од 23.-25.
јуна на Фрушкој гори.
Организатор сусрета је било Удружење Пантрансплант и Новог Сад уз подршку Савеза организација
бубрежних инвалида Републике Србије.
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Договорена је даља сарадња. Планира се састанак
следеће године у Тузли.
Фотографија са овог састанка је на корици овог часописа.
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-Наставак из претходног бројаВажна је и улога фолне киселине, па се зато дневно
даје 1 мг.
Дијализа узима витамине Б1, Б6 и Б12, али је уобичајено да се стално дају сви витамини из групе Б.
Трећи узроци анемије је секундарни хиперпаратиреоидизам (повећана функција параштитасте
жлезде) који може довести до мијелофиброзе, малигнитета (мијелом, метастаза рака), хемолизе (системски лупус еритематодес или болести српастих
ћелија), анемије изазване лековима, крварење изазвано лековима (нестероидни антиинфламаторни
лекови), инфекције, смањена функција штитасте
жлезде и смањен ниво левокарнитина у крви.
Потреба за трансфузију крви је значајно опала са
употребом еритропоетина. За трансфузију су резервисани болесници са анемијом српастих ћелија
који не реагују на „разумне“ дозе еритропоетина,
исхемијском болести срца, којима је безбедније
дати трансфузију и не чекати недеље за повећање
хематокрита. У ситуацијама гастроинтестиналног
крварења, губитака крви у току и након операција,
или хемолизе (распадања еритроцита), трансфузије
и даље остају ослонац терапије. Млађи болесници
могу боље подносити анемију. Болесницима који
имају коронарну болест, обољења периферних крвних судова, хроничну плућну болест са отежаним
дисањем и лупањем срца или ангином пекторис треба подићи хемоглобин на 11 до 12 г/дл . Болесник са
акутним губитком крви или хемолизом може захтевати трансфузију да брзо поврати волумен крви и
исправи анемију.
Трансфузија крви још увек носи ризик, мада мањи
него у прошлости, укључујући пренос болести (хепатитис Б и Ц, и ХИВ) и сензибилизацију антитела.
Ово компликује будуће трансплантација бубрега.
Трансфузија може сузбити еритропоезу (стварање
крвних зрнаца) и довести до хемосидерозе. Имајући
у виду ризик инфекција и сензибилизације примаоца
потенцијалне трансплантације, трансфузије треба
опрезно користити.
Стимулацију бубрежне и ванбубрежне производње
еритропоетина постиже давање андрогена. Употреба
андрогена је повезана са нежељеним ефектима, као
што су длакавост, акне (бубуљице). Флуокиместерон
и оксиметолон се дају у дозама од 10 до 20 мг дневно
и 1 до 4 мг/кг телесне тежине дневно. Парентерални
препарати (као што су нандролон, тестостерон пропионат, и енантат) су ефикаснији. Они се дају у дози
од 1 до 4 мг/кг телесне тежине једном недељно.
Употреба андрогена код мушкараца млађих од 50
година је ефикасна као еритропоетин и јефтинија је.
Имајући у виду познате нежељене ефекте андрогене
терапије не препоручује се код жена. Анаболички

стероиди се не препоручују.
Доступност еритропоетина је донела револуцију у
лечењу анемија. Циљне вредности хемоглобина су
вредност изнад 10 до 11 г/дЛ што значајно смањује
смртност и обољевања, и побољшава квалитет
живота. Пуна корекција вредности хемоглобина
на нормалан ниво становништва (више од 14 г/дЛ)
није јасно у вези са додатним користима. Дешава
се да на давање еритропоетина изостаје очекивано
побољшање. Најчешћи узрок је недостатак гвожђа.
Остали узроци су истовремена инфекција (упала),
повећана функција параштитасте жлезде, фиброза
коштане сржи, неоткривене малигне болести,
алуминијум, неухрањеност, недовољна дијализа,
хемоглобинопатије, други поремећаји коштане
сржи на пример мијелодисплазија, антиеритропетин
антитела, губитак крви, хемолиза, АЦЕ инхибитори,
недостатак карнитина.
Пробавне сметње
Анорексија
Многи болесници на дијализи имају слаб апетит
што доводи до недовољне исхране. Анорексија је
неспецифични симптом, чешће у старијих особа и
болесника са више других болести. Постоје многи
узроци: недовољна дијализа, анемија, депресија,
затвор, мучнина, дијабетичка гастропареза, лекови
на пример кодеин кога садрже лекови против болова
изазива сува уста, инхибитори протеин пумпе
(омепразол) изазивају мучнину, недостатак укуса,
сува уста. Лечење анорексије је тешко и обухвата:
обезбеђивање да је болесник добро дијализиран,
лечење анемије, лечење депресије, користити лекове против повраћања (антиеметици) пре јела ако
болесник има мучнину, лечење гастропарезе, лечење затвора (опстипације).
Затвор
Представља проблем за дијализне болеснике, нарочито старије особе. Узрок је обично мултифакторијалан: низак унос влакана због ограниченог уноса
воћа и поврћа, ограничење течности, слаб апетит,
физичка неактивност, лекови (на пример везивачи
фосфата на бази калцијума и алуминијума, лекови
који садрже кодеин и препарати гвожђа који се узимају на уста).
Пре употребе средстава за чишћење (лаксатива)
треба повећати унос влакана исхраном и физичку
активност, уколико је то могуће, променити лекове
против болова, прећи са препарата гвожђа који
се пију на интравенску примену гвожђа. Ако затвор остане онда се могу користити средстава
за чишћење (лаксативи). Лаксативе који садрже
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магнезијум, цитрат, или фосфат треба избегавати,
а на дијализи су безбедни: омекшивачи столице
као што је докузат, бисакодил (Dulcolax), лактулоза
(синтетички несварљиви шећер), сена.
Мучнина и повраћање
Постоје многи разлози за ове тегобе укључујући
недовољну дијализу, пептични улкус или гастритис
са или без инфекције бактеријом Helicobacter, хијатус хернија, гастроезофагеални рефлукс и/или
езофагитис, гастропареза, лекови као што су опијати
или други лекови против болова (аналгетици) који
садрже кодеин, ретке компликације попут склерозног перитонитиса.
Лечење обухвата: обезбеђивање добре дијализе, прекид узимања лекова који нису неопходни, променити
лекове против болова, употреба лекова, као што су
ранитидин, омепразол, ендоскопија ако тегобе потрају, лечење улкусне болести и отклањање Helicobacter уколико је потврђен, лечење гастропарезе
метоклопрамидом, а потом онданстерон ако нема
побољшања.
Болесници са понављаним повраћањима могу да
развију хипокалијемију и у том случају треба дати
калијум.
Крварење
Губитак крви је уобичајен код болесника на дијализи.
Може бити различите тежине али је чешћи и јачи
код болесника на хемодијализи, вероватно у вези са
употребом хепарина. Није увек клинички очигледно
и увек га треба узети у обзир када ниво хемоглобина
неочекивано пада, постоји недовољна реакција на
еритропетин или доказ недостатка гвожђа.
Дијагноза може бити изненађујуће тешка. У мно-гих
болесника (чак и за оне којима је потребна трансфузија крви) извор крварења се никада не нађе.
Ово је делом због повећаног присуства промена
на крвним судовима (ангиодисплазија), које се
често јављају у деловима црева нису доступна ендоскопији. Преглед на окултно (скривено) крварење
није нарочито користан ако је крварење испрекидано.
Гастроскопија (преглед желудца) је обично први
преглед. Многи болесници имају благи дијализни
гастритис или дуоденитис који се не сматра довољно
јаким да изазове крварење. Колоноскопија (преглед
дебелог црева) је проблем јер црева треба да се очисте и болесник мора да прогута велике количине раствора који делује као осмотски лаксатив (средство
за чишћење). Иако је апсорпција из црева мала,
припрему је најбоље урадити болнички јер постоји
мали ризик да се код болесника развије едем плућа.
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Узроци код болесника на дијализи су слични узроцима у општој популацији,
Лечење специфичних узрока је исто као у општој популацији, укључујући и искорењивање
бактерије Helicobacter. Коришћење хепарина на
хемодијализи треба дугорочно смањити колико је
то могуће за болеснике без очигледне дијагнозе.
Крварење има тенденцију да буде са прекидима и
може се поновити. Хемодијализа код болесника са
отвореним крварењем је тешка. Дијализа треба да
буде без хепарина, ако је могуће.
Трансфузију крви треба дати током дијализе (да би
се избегао ризик од хиперкалијемије), осим ако је
болесник хемодинамски нестабилан (и тада се мора
пажљиво пратити ниво калијума).
Крв у цревима се апсорбује и постоји висок ризик
од повишене вредности калијума у крви (хиперкалијемије), коју треба третирати инсулином и
глукозом ако је болесник сувише нестабилан за
дијализу.
Кардиоваскуларна болест
Због постојања артериовенске фистуле код болесника на дијализи, уз постојање малокрвности и вишка
течности у организму болесници имају већи минутни
волумен понекад и двоструко већи од срца здравих
особа. Минутни волумен срца је количина крви која
прође кроз срце, коју срце испумпа у организам,
у току једног минута. Повећани минутни волумен
доводи до проширења (дилатације) преткомора и
комора, а временом се појављује слабост срчаног
мишића и знатно је чешћа појава исхемије. Иста
појава је и код артериовенског шанта. Код катетера
нема тог проблема. Код трансплантираних код којих
није затворена фистула и даље постоји повећан
минутни волумен, а код оних код којих је фистула
затворена се врло брзо (чак и у току једног дана)
враћа на нормалне вредности.
Кардиоваскуларне болести су изузетно честе код
пацијената на дијализи, најчешћи узрок смрти
на дијализи, 40 до 50 % укупног умирања у овој
популацији. Ова висока смртност важи за све групе
болесника на дијализи, без обзира на основну болест
бубрега, старост, пол, расу или националност. Упркос
ниској распрострањености исхемијске болести срца
у јужној Европи, учесталост кардиоваскуларне
смрти у дијализној је око 17 пута већа него у општој
популацији. Поремећаји леве коморе су веома чести
и почињу много пре дијализе. Око 80 % болесника
који почињу дијализу имају хипертрофију леве
коморе.
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Исхемијска болест срца
Фактори ризика су општи, који су израженији и
фактори ризика посебни за бубрежну слабост.
Општи фактори ризика су: старост, мушки пол,
пушење, гојазност, породична оптерећеност и
појава тромбозе. Фактори који су израженији код
особа које имају бубрежну слабост су повишен
крвни притисак, физичка неактивност, шећерна
болест, повишене вредности холестерола, липопротеина и хомоцистеина. Фактори посебни за
бубрежну слабост су анемија, повећана функција
параштитатске жлезде, уремија, повећане вредности
фосфата у серуму, подхрањеност, артериовенске
фистуле и преоптерећење течностима. Болесници
треба да престану са пушењем. На проблеме са
хомоцистеином повољно делује давање фолне киселине. Треба смањити или отклонити све друге
факторе ризика.
За постављање дијагнозе је најбитнија коронарна
ангиографија (снимање крвних судова срца). Коронарна ангиографија може представљати посебне
проблем због нефротоксичности контраста, посебно
код болесника који још нису на дијализи, а због тога
што је хипертоничан изазива повећање запремине
крви што преоптерећује леву комору. Многи болесници не могу да заврше тест оптерећења због
малокрвности или периферне васкуларне болести.
Коришћење лекова понекад ограничава хипотензија (пад крвног притиска) нарочито током хемодијализе. Витамин Е може да смањи ризик од кардиоваскуларне смрти. Хирурзи и анестезиолози
треба да штите фистуле или графтове.
Лечење у општој популацији побољшава преживљавање, као и код болесника са бубрежном болешћу
који имају значајно лошије резултате. Симптоми су
често одсутни у бубрежних болесника.
Дијагноза је тежа због недостатка симптома и на
исхемијску болест срца треба мислити у епизодама
пада крвног притиска (хипотензије) које се не могу
објаснити променама у тежини. ЕКГ се често тешко
интерпретира због хипертрофије леве коморе, блока
гране и ефеката повишених вредности калијума
(хиперкалијемије).
Повишене вредности тропонина често се налазе у
болесника на дијализи без доказа акутне коронарне
болести.
Повишен крвни притисак
Повишен крвни притисак је веома чест код особа
на дијализи. Значајан је и као узрок отказивања
бубрега. У комбинацији са другим болестима као
што су дијабетес и хронични гломерулонефритис,

неконтролисан повишен крвни притисак убрзава
напредовање ка крајњем стадијуму. Повишен крвни притисак се јавља у више од 80% болесника на
дијализи. Повишен крвни притисак игра главну
улогу у неприхватљиво високом кардиоваскуларном
обољевању и смртност код болесника на дијализи.
Разлози за повишен крвни притисак код болесника
на дијализи су повећање количине ванћелијске
течности, повећање активности симпатичког нервног
система, утицај ренин - ангиотензина и алдостерона,
давање еритрипоетина, унутрашњи фактори слични дигиталису, простагландини/брадикини, измењена функција ендотела (унутрашњег слоја крвних судова) због деловања азот оксида из лекова
(вазоконстриктори и вазодилататори), појачано
лучење хормона параштитасте жлезде, стврднути
артеријски зид и васкуларне болести бубрега. Око
60 до 80% болесника са смањењем ванћелијске течности дијализом нормализује притисак.
Постоје три главна приступа у терапији повишеног
крвног притиска код ових болесника: правилна исхрана, ограничење уноса натријума и течности и
контрола течности и запремине дијализом. Лечење
без лекова треба применити пре било каквих лекова. Већина болесника су одговорни, прихватају ово
и имају контролисани крвни притисак. Код преосталих контрола се обично остварује применом
лекова против повишеног притиска. Само у малом
броју болесника је повишен крвни притисак отпоран на лечење лековима, што постаје проблем.
Смањење уноса натријума у исхрани је разумно
уколико не постоји смањена концетрација натријума
пре дијализе. Ова друга група болесника захтева
унос соли и ограничење уноса воде. Главни проблем
ових болесника није претерани унос натријума,
него моћан механизам жеђи. Треба покушати да се
ограничи унос натријума на 1 до 1,5 г/дан, а унос
течности треба да буде ограничена да се тежина
између дијализа повећа 1 килограм током недеље
и 1,5 до 2,0 килограма током викенда. Строго ограничење течности треба да буде резервисано за болесника са ниском концентрацијом натријума пре
дијализе. Други приступ је да се користи ниска
концетрација натријума у дијализату, али то је
напуштено због тешких грчева.
Уремијски перикардитис (запаљење срчане марамице)
Сада је ређи него раније. У 50 до 70% реагује на
интензивну дијализу. Када не реагује на дијализу
треба мислити на други узрок као што је вирусни
перикардитис. Доминира бол који се не повећава на
напор, отежано дисање, кашаљ и грозница. Већина
болесника има перикардијално трење. Често су
надуте вратне вене. Обавезно треба урадити електрокардиографију (ЕКГ) и ехокардиографију.
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Цереброваскуларна болест
Болести крвних судова мозга су важни узроци обољевања и умирања код болесника са бубрежном
слабости. Мождани удар није неуобичајен због
повишеног крвног притиска који је главни фактор ризика, али и пад крвног притиска може изазвати болест. Већи ризик имају особе са слабо регулисаним крвним притиском, дијабетесом, старији,
пушачи и они са другим васкуларним болестима.
Код давања аспирина постоји већи ризик од крварења с обзиром на поремећаје тромбоцита и ендотела. Лечење је исто као и за друге болеснике.
Периферна васкуларна болест
Болесници с овом болешћу имају лошу прогнозу
опстанка и смрти на дијализи. Већина болесника
са периферном васкуларном болести имају друге
васкуларне болести, тако да имају високи ризик од
исхемијске болести срца и/или цереброваскуларне
болести. Васкуларни приступ за хемодијализу је
често тешко постићи. Трансплантација, анастомоза
на илијачну артерију може бити технички тешка.
Артерије су обично јако круте. Постоји висока стопа
ампутација. Преживљавање после ампутације је
лоше. Нутритивна подршка је веома важна.
Болесници са шећерном болести имају велики ризик од развоја периферне васкуларне болест. Сви
болесници на дијализи су у опасности, нарочито
ако су пушачи.
Лечење поремећаја масти
Најчешће је повећање триглицерида. Регулишу се
дијетама и вежбама. Најчешћи коришћени лек је
аторвастатин. Једна велика анализа у Америци је
показала да његова примена у трајању од 4 године
смањује смртност за 8%, али то нису потврдила сва
истраживања. Л-карнитин има повољан утицај.
Болести штитасте жлезде
Код болесника на дијализи се могу јавити и проблеми са штитастом жлездом, чешће код неухрањених болесника и због примене неких лекова.
Нодули (чворови) и карциноми су три пута чешћи
код болесника на дијализи и захтевају аспирациону
биопсију (узимање узорака иглом) да се искључи
малигнитет (злоћудност). Недовољна функција је
десет пута, а повећена функција три пута чешћа
код болесника на дијализи.
Поремећаји сексуалне функције
Постоје код оба пола. Уобичајени поремећаји укључују еректилну дисфункцију код мушкараца,
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менструалне поремећаје код жена, смањену жељу и
смањену плодност код оба пола. Ове ненормалности
су пре свега органске природе због уремије и других
пропратних стања која често јављају, а такође утичу
умор и психосоцијални фактори.
Еректилна дисфункција је једна од најчешћих манифестација сексуалног поремећаја. Учесталост
је чак 70 до 80 %, а слична је и код болесника на
хемодијализи и на перитонеумској дијализи. Постоји
и смањена сперматогенеза (стварања сперматозоида) и оштећење тестиса, што често доводи
до стерилитета - неплодности). Нивои укупног и
слободног тестостерона су обично смањени, што
доводи до повећања концентрације хипофизног
гонадотропина лутеинизирајућег хормона (ЛХ), јер
тестостерон нормално кочи лучење ЛХ. Повећава се
лучење фоликулостимулирајућег хормона (ФСХ).
Повећање нивоа ФСХ може најавити лошу прогнозу
за опоравак сперматогене функције након трансплантације бубрега. Лекови такође могу изазвати
сексуалне проблеме и то најчешће бета блокатори,
нешто мање други лекови за повишен крвни притисак, циметидин, фенотиазини, трициклични антидепресиви и метоклопрамид.
Давање еритропоетина побољшањем анемије побољшава и сексуалну функцију. Корекција хиперпаратиреоидизма такође има повољан ефекат. Употреба антидепресива се не саветује јер они сами
изазивају дисфукцију. У лечењу се може опрезно
користити силденафил. Он се не сме давати код особа које користе нитрате или имају срчане проблеме
а може да изазове пад крвног притиска. Ако постоји
смањена концетрација тестостерона његово давање
може да доводе до побољшања.
Код жена на дијализи се најчешће срећу поремећаји
менструације и плодности, што обично доводи до
аменореје (изостанка менструације). Менструални
циклус обично остаје неправилан, иако се нормална
менструација обнавља код неких жена. Код других,
хиперменорагија (појачано крварење) потенцијално
доводи до губитка крви. Жене на дијализи се жале
на смањену жељу за сексом и смањену способност
да се доживи оргазам. Менопауза почиње обично
раније у односу на нормалне жене.
Низак естрадиол секундарно доводи до атрофије
и сувоће вагине и до непријатних ситуација током
односа. Такве болеснице могу да користе локално
креме са естрогенима или вагинална мазива (лубриканте). Мале дозе тестостерона могу бити ефикасне
у повећању сексуалне жеље, али то лечење није одобрено.
Оптимизована дијализа делује повољно на ендокрине поремећаје. Сексуални поремећаји су ређи
код болесника који обављају свакодневну или
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ноћну дијализу. Побољшавање малокрвности често
драматично побољшава сексуални поремећај. Треба контролисати ниво паратхормона (хормона параштитасте жлезде). Код повишеног пролактина се
дају допаминергични агонисти нпр бромокриптин,
парлодел или лизурид.
Стопа одговора на силденафил (Виагра) је различита. Болесници треба да га обазриво користе, најбоље би било да га не користе.
Полинеуропатија
Уремична полинеуропатија је једна од најчешћих
компликација хроничне бубрежне слабости. Неуропатија је узрокована уремичним токсинима и њена тежина је у корелацији са степеном бубрежне
инсуфицијенције. Око 70 % свих болесника на
почетку терапије дијализом има уремичну полинеуропатију. У већини ових болесника уремична
неуропатија је често без тегоба и открива се само
електрофизиолошким тестирањем. Јавља се чешће
код мушкараца него код жена и чешћа је на ногама.
Мишићне слабости и атрофије, губитак рефлекса,
губитак осећаја и распоред неуролошких испада
указују на полинеуропатију. Током дугорочне
хемодијализе, симптоми полинеуропатије се стабилизују, али се побољшавају само у релативно
мало болесника. Комплетан опоравак се обично
јавља у периоду од 6 до 12 месеци након успешне
трансплантације бубрега.
Полинеуропатија због уремичних токсина је дистална симетрична моторна и сензорна (поремећај
осећаја) полинеуропатија чешћа на доњим удовима.
Оштећење је у директној вези са дужином аксона.
Дакле, најдужи аксони су захваћени први. Сензорни
симптоми као што су бол, парестезија (измењен
осећај), пецкање обично претходе моторним симптомима. Парестезија је најчешћи и обично најранији
симптом. Уремична полинеуропатија обично се
развија постепено током више месеци.
Уремична полинеуропатија може имати поједине
синдроме сензорних поремећаја. Секундарни синдром немирних ногу (The secondary restless leg syndrome) јавља се у 6,6 до 62 % болесника на дугорочној
дијализи. Болесници са секундарним синдромом
немирних ногу имају изузетно непријатне сензације
пузања, свраба дубоко у ногама. Болесници доживљавају неодољиву жељу да померају ноге. Синдром
се погоршава током неактивности и ноћу. Овај
синдром је у вези са нижим квалитетом живота и
повећаним ризиком од смрти. У синдрому горења
стопала (burning foot syndrome), болесници имају
јак бол и пецкање у крајњим деловима доњих
удова. Овај синдром се обично јавља у раним
данима дијализе, вероватно због мањка тиамина

(витамина Б1). Пошто је тиамин растворљив у води
и добро прелази у дијализну течност болесници
имају мањак тиамина. Примена тиамина и других
витамина растворљивих у води елиминише овај
синдром. Још једна манифестација уремичне
неуропатије је парадоксални осећај топлоте. То је
сензорни поремећај у осећају топлоте на надражај
ниским температурама. Синдром карпалног тунела
је болно прогресивно стање услед компресије нерва
у ручном зглобу. Један је од главних проблема
дугорочне хемодијализе, много чешћи у ручном
зглобу руке са артериовенском фистулом. Синдром
карпалног тунела је клиничка манифестација на дијализи у вези амилоидозе. Најчешћи симптоми су
печење, бол, пецкање, утрнулост, слабост или бол
прстију (или ређе длана). Већина симптома често
се јавља у деловима руке инервисаним од нерва медијануса.
Појава моторних симптома се обично јавља као
каснија манифестација уремичне полинеуропатије и указује на узнапредовалу болест. Моторна
дисфункција може довести до атрофије мишића и
миоклонуса, а накнадно и парализе. Опасна, брза,
прогресивна и претежно моторна полинеуропатија
је пријављена у бубрежној слабости истовремено са
тежим болестима, отказивањем више органа, сепсом итд.
Електрофизиолошки преглед је најосетљивији тест
за дијагнозу неуропатије код болесника са уремијом.
Брзине проводљивости нерава су смањене, чак и
без икаквих знакова и симптома неуропатија. Само
50% болесника са електрофизиолошком знацима
оштећења провођења нерва имају тегобе. Најчешће,
моторна функција се процењује мерењем брзине
провођења моторних нерава перонеалног нерва.
Брзина провођења моторних нерава је релативно
касни знак нервних дисфункција. Сензорна брзина
проводљивости суралног нерва је још осетљивија
у откривању ране дисфункције нерва, али није
у широкој употреби. Други неурофизиолошки
параметри (као што су праг неуроспецифичне
тренутне перцепције (осећаја), праг перцепција
вибрација и праг топлотне дискриминације) се користе у дијагнози уремичне полинеуропатије. Ова
испитивања су једноставна, брза и мање штетна.
Међутим, ови параметри су мање осетљиви у
откривању неправилности уремичне неуропатије
него испитивање провођење нерва. Добра дијализа
стабилизује и зауставља даљи напредак уремичне
полинеуропатије и полако побољшава симптоме
код ових болесника. Потпуни опоравак је редак.
Интравенски тиамин пирофосфат (витамин Б1) може помоћи.
Биотин (један од витамина Б, понекад се користи
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име витамин Б7) у току дијализе прелази у дијализну течност и губи се из организма, што доводи
до недостатка. Јављају се дезоријентисаност, поремећаји говора и меморије, трзаји мишића, тремор,
немирне ноге, парестезија. Даје се у року од 3 месеца 10 мг биотина 3 пута дневно. Секундарни
хиперпаратиреоидизам погоршава неуропатију.
Лечење синдрома немирних ногу погоршавају
лекови: трициклични антидепресиви, допамин
антагонисти, литијум и селективни инхибитори
преузимања серотонина. Стање се побољшава након
трансплантације.
Хронична бубрежна слабост утиче на функцију
централног нервног система. Главно у овом синдрому је смањење концентрације, успорено и неефикасносно вољно когнитивно функционисање,
немир, спуштање нивоа узбуђења или поспаност.
Дуго се веровало да на функцију централног нервног
система утичу само уремијски токсини, али је јасно
да велики утицај имају и тешке анемије које су честе
код тих болесника. Мозак најбоље функционише
када је хематокрит изнад 36, а испод 30 постоје проблеми у функционисању и промене на ЕЕГу.
Психијатријски проблеми
На појаву психијатријских проблема утичу болест,
ограничени унос течности и хране, ограничење
времена, функционална ограничења, финансијски
проблеми, губитак посла, односи са особљем, измењена социјална улога, сексуални поремећаји,
утицај лекова, свест о смрти.
Депресија је најчешћи психијатријски проблем на
дијализи. Десет пута је чешћа у односу на остало
становништво и јавља се код половине болесника на
дијализи, а код 20% је тежи облик депресије. Симптоми депресије су: 1. Депресивно расположење
већим делом дана, готово свакодневно; 2. Знатно
смањење интереса и задовољства у свим или готово
свим активностима; 3. Значајан губитак или пораст
тежине или смањен или појачан апетит; 4. Несаница
или претерно спавање; 5. Психомоторна агитација
или ретардација; 6. Умор или губитак енергије; 7.
Осећање безвредности или непримерене кривице; 8.
Смањена способност мишљења или концентрације;
9. Понављајуће мисли о смрти, о самоубиству, покушај или план покушаја самоубиства.
Анксиозне поремећаје у основи карактерише
присуство претераног и ирационалног страха од
свакодневних ситуација. Јавља се у 40% болесника
на дијализи.
Поремећаји спавања представљају веома велики
проблем код пацијената на дијализи. И до 80% пацијената на хемодијализи се жале на различите

24

симптоме повезане са спавањем као што су
тешкоће са успављивањем и одржавањем
сна, немир, невољни покрети ногу, гушење,
хркање, поспаност током дана. Од поремећаја
спавања код пацијената на хемодијализи су
најчешћи: несаница, синдром немирних ногу,
синдром опструктивне апнеје у сну и невољни
периодични покрети удова. Учесталост ових
поремећаја је знатно виша него у општој популацији. Њихово присуство омета уобичајене
дневне активности болесника и негативно се
одражава на субјективни доживљај квалитета
живота.
Несаница (инсомнија) је стање неадекватног
квалитета и дужине спавања. Најчешће настаје због отежаног уснивања, немогућности
одржавања сна и раног буђења. Лош сан не
одмара што се веома неповољно одражава на
дневне активности. Учесталост несанице код
болесника на дијализи креће се у распону од
45 - 90%.
Деменција је два до три пута чешћа у односу на
општу популацију.
На све психијатријске поремећаје утиче квалитет дијализе, пол, старост, брачни статус, образовање, радни статус, економски статус,
пушење и конзумирање алкохола, присуство
придружених болести (хипертензија, исхемична
болест срца и дијабетес). Тежина придружених болести има утицај на квалитет менталног
здравља, ниво депресивности и јачину несанице
код болесника на хемодијализи.
Промене на костима
Бубрежна остеодистрофија се увек развија
током година на дијализи. На почетку примене дијализе већина болесника нема никакве симптоме остеодистрофије, али сви
имају лабораторијске доказе. Мањи део болесника још пре примене дијализе имају
симптоме. Повећање нивоа паратиреоидног
хормона (хормона параштитасте жлезде,
ПТХ) је већ присутна када бубрежна функција
падне на 30 до 40% нормалне вредности. Постоје многи фактори укључени у стварање
повећане функције параштитасте жлезде (хиперпаратиреозе), али главни фактор може
бити смањење производње калцитриола у
оболелим бубрезима. Калцитриол је моћан
природни хормон од суштинске важности за
метаболизам калцијума, функцију кости и
регулацију хормона параштитасте жлезде.
Смањена количина калцитриола онемогућава
ресорпцију калцијума из црева што доводи
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до смањења калцијума у крви и реакције
параштитасте жлезде која својим хормоном
повећава узимање калцијума из кости да
би се надокнадио смањени унос калцијума.
Калцитриол смањује стварање
хормона
параштитасте жлезде. Болесници на дијализи
имају низак ниво калцитриола те је потребна
хормонска замена. Примена калцитриола (1,25
дихидроксивитамин Д3) смањује стварање и
лучење хормона параштитасте жлезде директно кочењем стварања и посредно кроз повећање концентрације калцијума и повећања
осетљивости ПТХ на присуство калцијума.
Хипокалцемија (смањене вредности калцијума
у крви) и повећане вредности фосфата у крви
такође играју важну улогу у погоршању превелике функције параштитасте жлезде.
Хиперфосфатемија (повећане вредности фосфата у крви) зависи од преостале бубрежне
функције, дијететског уноса фосфата, степена
секундарног хиперпаратиреоидизма, употребе
метаболита витамина Д, адекватности дијализе
и дозе везивача фосфата.
У већини случајева, тачна дијагноза се може
поставити на основу симптома болесника,
знакова, и биохемијских параметара. Повремено, биопсија кости може бити потребна за
прецизну дијагнозу.
Симптоми коштане болести се обично појављују касно у току остеодистрофије, а они се обично
виде само у тежим случајевима. Свраб се јавља
због таложења калцијума и фосфата испод
коже. Постоје кртост костију, преломи, слабост
мишића. Болови у костима су често нејасни и
дубоки, и могу бити дифузни или локализовани
на леђа, кукове, колена, или ноге. У доњем
делу леђа бол може да буде симптом спонтаног
колапса слабинског пршљена, а оштар бол у
грудима може бити последица прелома ребра.
Поред тога, калцификација око зглобова може
довести до синдрома акутног запаљења зглоба.
Слабост мишића може напредовати да постане
озбиљан и јак проблем. Може бити услед
повећане функције параштитасте жлезде, али
и других узрока као што су смањена количина
фосфата у крви, недостатак витамина Д,
токсичност алуминијума. Слабост мишића
и бол у костима може драматично да се смањи на терапију калцитриолом. Спонтане
руптуре (пуцања) тетива такође могу бити
повезана са много повећаном функцијом
параштитасте жлезде. Тетиве четвороглавог
мишића (квадрицепса) или троглавог мишића
(трицепса) или тетиве опружача (екстензора)
прстију су најчешћа места оштећења. Свраб и

калцификације рожњаче и конјунктиве могу бити
у вези са повећаном функцијом параштитасте
жлезде. Општи циљеви лечења болести костију
код болесника на дијализи су да се контролише
секундарна повећана функцијоа параштитасте жлезде, да постоји нормална минерализација, да се
концентрације калцијума, магнезијума и фосфора у
серуму одрже скоро нормалне, да се спречи калцификација.
Повећана количина фосфата у крви је тихи убица
особа на дијализи и контрола фосфата у крви је
пресудна. Болесници са повишеним фосфором или
повишеним калцијум-фосфор производом (Ca х PO4
производ) имају прекомерну смртност. Забрињава
чињеница да је 39% болесника у овој категорији.
Унос фосфора исхраном треба да буде ограничен од
800 до 1000 мг/дан, и везиваче фосфата треба узети
са сваким оброком и са великим ужинама. Нивое
калцијума и фосфора у серуму треба пратити
најмање једном месечно. Доступни везивачи су
калцијум карбонат, севеламер хидрохлорид (Ренагел, више се користи у Америци, мање у Европи
због нуспојава), калцијум ацетат, лантан карбонат
(Фосренол), магнезијумкарбонат, и везивачи на
бази алуминијума. Калцијум ацетат и калцијум
карбонат су обавезна терапија везивачима фосфата
за последњих десет година. Велики проб-лем
са овим везивачима је висока учесталост повишених вредности калцијума у крви, посебно када
се користи калцитриол или неки други аналог
витамина Д за истовремену контролу повећане
функције параштитасте жлезде. Од ова два, калцијум ацетат је ефикаснији везивач. Отприлике
половина количине калцијума ацетата је потребна
да веже сличне количине фосфора. Дакле, само
пола елементарног калцијума се узима када је
прописан калцијум ацетат у односу на калцијум
карбонат. Као алтернатива, комбинација магнезијум
карбоната и калцијум ацетата (нпр. калцијум ацетат
дат са два оброка и магнезијум карбонат са једним
оброком) може се користити као везивач фосфата.
Са овим приступом, фосфор у серуму може бити
контролисан са узимањем мање калцијума. Лантан
карбонат (Фосренол) је нови везивач фосфата
без калцијума и без алуминијума за болеснике на
дијализи. Наводи се да је најефикаснији везивач
фосфата. Прилично је скуп.
Најважније је контролисан унос фосфата, уз обавезно коришћење везивача фосфата и што је могуће
боља дијализа.
Код превеликих концетрација фосфата и хормона
параштитасте жлезде (ПТХ) ради се вађење
параштитастих жлезди (паратиреоидектомија).
Пре ове операције увек треба покушати да се
вредности фосфора и ПТХ смање. Индикације
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за паратироидектомију су тешке промене на
костима, стално повећање концетрације калцијума у крви са менталним проблемима и врло
високим крвним притиском, стално повећање
концетрације фосфора у крви са хистолошким
и радиолошким доказима повећање функције
параштитасте жлезде, тежак упоран свраб, присутне тешке калцификације меких ткива у вези
са повишеним вредности фосфора у крви и
доказаном повећаном функцијом параштитасте
жлезде, расејане некрозе коже, калцифилакса
(calciphylaxis), остеопенија пршљенова.

артериолопатије, и многи умиру од сепсе или исхемије. Ове промене су чешће код гојазних белих
жена. Биопсија ових оштећења на кожи показује
велике депозите калцијума у зидовима артериола,
фиброзе унутар крвних судова и масне некрозе
зидова. Лечи се престанком давања гвожђа и
аналога витамина Д. Треба нормализовати калцијум
и фосфате у серуму, повећати трајање дијализе
са ниском количином калцијума у дијализату.
Можда треба урадити вађење параштитасте жлезде.
Неопходна је нега рана. Антибиотици по потреби.
Хипербарични кисеоник може бити од користи.

Метастатске калцификације (таложење калцијума изван кости) су посебно честе у болесника
на дијализи и на њихове штетне клиничке
ефекте се до сада углавном обраћала мања пажња. Таложење калцијума у кожи, рожњачи и
вежњачи и меким ткивима и зглобовима могу се
лако препознати. Таложења у органима, посебно
на срцу су подмукле, и њихове последице су
веома озбиљне. Калцификације срчаног ткива су
пријављене у скоро 60% болесника на дијализи
на аутопсији. Ове се могу наћи и од највећег су
значаја у коронарним артеријама. Калцификације
коронарних артерија су много чешће и озбиљније код болесника на хемодијализи него код
здра-вих. Постоји повезаност калцификација са
неконтролисаним повећаним фосфатима у крви
и повећаним CaхPO4 .производом. Ови подаци указују на то да је дугорочна неравнотежа
калцијума и фосфора фактор у развоју срчаних
калцификација. Дугорочан третман са високим
дозама везивача фосфата на бази калцијума,
заједно са терапијом витамином Д може да допринесе овим калцификацијама. Још један
озбиљан проблем калцификација меких ткива
је калцификацијска уремијска артериолопатија
који је такође позната као калцифилакса (calciphylaxis). Јавља се ретко, у 1 до 4% болесника
на дијализи, али има велику смртност, 60 до
80%.То су некротичне промене у боји љубичице
сличне модрој мрежи или болни чворови или
запаљења поткожног ткива (panniculitis). Оштећења могу бити у крајњим деловима удова
укључујући ножне прсте, прсте на шакама или
глежњеве („акрална” калцификацијска уремијска
артериолопатија), или могу бити проксималне,
локализоване на бутинама или задњици
(„проксимална” калцификацијска уремијска
артериолопатија). Повремено су обостране и
симетричне. Ова оштећења када напредују могу
да постану хеморагијска (да крваре) и могу
да се развију дубоке ране. Може се јавити сува
гангрена. Секундарна инфекција и сепса су чести. Прогноза болесника са калцификацијском
уремијском артериолопатијом је лоша, нарочито
код проксималне калцификацијске уремијске

Повећана количина фосфата у крви је повезана са
повећаном укупном смртности, кардиоваскуларним
болестима, калцификацијама крвних судова и
срчаних залистака. Сходно томе, неопходна је
строга контрола фосфора у серуму. То захтева комбинацију ограничења фосфора у исхрани, уклањање фосфора дијализом три пута недељно или
перитонеалном дијализом свакодневно и смањење
апсорпције из црева уз употребу везивача фосфата.
Фосфор је други најзаступљенији елемент у људском
телу после калцијума. Око 85% фосфора налази се
у костима и зубима, 14% је у ћелијама, а само 1%
је ван ћелија. Постоји веома значајна повезаност
између уноса фосфора и уноса беланчевина. Храна
са доста фосфора је обично она која је такође богата беланчевинама (млечни производи, месо,
риба и производи од житарица). Биорасположивост
фосфора је знатно побољшана у обрађеној храни,
која садржи додате неорганске соли фосфора
(полифосфати и пирофосфати). Насупрот томе,
биљни извори садрже фосфор у облику фитата
(phytate) који захтева ензим фитазу, и не апсорбује
се код људи. Апсорпција фосфора је нормално
око 60% уноса. Међутим, уз активну апсорпцију
витамина Д може бити висока, 80% од уноса у
организам или у присуству везивача фосфора, 40%.
Само ограничење фосфата у исхрани је обично
неуспешно у нормализацији нивоа фосфора и често
је противречно потреби да се одржи адекватан унос
протеина.
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Везивачи фосфора су неопходни да се помогне
снижење фосфора у серуму код болесника. Избор
везивача зависи од различитих фактора: пропратних стања, приоритета лекара и болесника,
цене, подношљивости везивача и договора. Различити агенси су коришћени за стварање мало растворљивих комплекса фосфора у цревима. Тако се
ограничава апсорпција фосфора. Агенси укључују
алуминијумске соли, калцијумове соли и соли
магнезијума, соли лантана, и од недавно постоје
агенси без алуминијума и без калцијума. Нажалост,
у суштини сви ови агенси су повезани са значајним
нуспојавама и/или ограничењима, доприносећи
сложености и тешкоћама у лечењу повишених
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вредности фосфата у крви.
Алуминијумске соли су веома ефикасни везивачи
фосфата. Нажалост, они имају системску ресорпцију
и могу да доведу до деменције и енцефалопатије,
микроцитне анемије и остеомалације. Иако су соли
алуминијума биле стандардна терапија пре 1985,
они тренутно имају ограничену клиничку корист и
обично се користе само као краткорочна терапија
када друга средства за контролисање фосфора
немају ефекта, мада их ни тада не треба користити.
Као и алуминијум, лантан карбонат је још један
тежак метал који је недавно добио одобрење у
Европи и Сједињеним Државама као везивач
фосфата у дијализних пацијената. То је редак
елемент, ефикасан у везивању фосфата. У здравих
особа, откривен је у серуму нормално само у
траговима због занемарљиве цревне апсорпције
и стога би требало да се минимално акумулира.
Лантан карбонат је веома ефикасан везивач
фосфата без калцијума и алуминијума са разумном
краткорочном безбедности.
Након откривања штетних ефеката везивача на бази
алуминијум, везивачи на бази калцијума су постала
најчешће коришћени везивачи фосфата. Калцијум
карбонат и калцијум ацетат су широко доступни
и релативно јефтини, али имају нижи афинитет
за фосфор у односу на једињења алуминијума.
Калцијумове соли захтевају киселу средину и често
захтевају веће дозе (високе као 20 г/дан). Поред тога,
они дају значајни унос калцијум и повећавају ризик
од повишених вредности калцијума у крви посебно
код истовременог давања активног витамина Д.
Севеламер хидрохлорид је први везивач фосфата
без алуминијума и без калцијума развијен за
лечење повишених вредности фосфата у крви.
Овај синтетички јоноизмењивачки полимер
је тако ефикасан као везивачи који садрже
калцијум у контроли фосфора. Његови главни
недостаци су велика количина пилула, нежељени
гастроинтестинални ефекти и високи трошкови.
Једињења магнезијума као што су магнезијум
хидроксид,
магнезијум
карбонат,
фиксне
комбинације магнезијум карбоната и калцијум
карбоната, као и магнезијум који садржи мешовито
метално хидроксилкарбонат су проучавани као
везивачи фосфора. Магнезијум хидроксид је мање
моћни везивач фосфора него већина калцијумових
соли, системска апсорпција доводи до благо до
умерено повишених вредности магнезијума у крви,
пролива, и тенденцији ка повишеним вредностима
калијума у крви.
Имајући у виду ризик од повишених вредности
магнезијума у крви употреба везивача која садрже
магнезијум је тренутно ограничена. Недавна студија

је показала да комбинација магнезијум карбоната
и калцијум карбоната може остварити контролу
фосфора са мањом апсорпцијом калцијума и мањим
бројем пилула по оброку у односу на сам калцијум
ацетат.
Тренутне формуле соли магнезијума попут
магнезијум карбоната и фиксних комбинација се
генерално добро толеришу, а настале повишене
вредности магнезијума у крви могу да се контролишу
дијализатом са стандардним или ниским
магнезијумом. Оне су алтернатива везивачима
на бази калцијума и средства за смањење доза
везивача на бази калцијума. Поред тога, оне имају
повољан потенцијал да инхибирају васкуларне
калцификације.
Хронична болест бубрега се најчешће компликује
поремећајима метаболизма минерала који почињу
рано у току хроничне болести бубрега и напредују
са смањивањем бубрежне функције. Главни део
ових поремећаја метаболизма минерала је развој
секундарног хиперпаратиреоидизма (појачане
функције параштитасте жлезде) због задржавања
фосфора и неспособности оболелог бубрега да
произведе активни стерол витамина Д, калцитриол.
Оба ова фактора могу деловати директно и/или
као резултат њиховог ефекта на ниво калцијума у
серуму да допринесе настанку и одржавању појачане
функције параштитасте жлезде. Лечење делује на
ове ненормалности. У принципу те мере укључују
вишеструки приступ да се обезбеди надокнада
калцијума, да се користе везивачи фосфата, да
се користе стероли витамина Д, и да се користе
калцимиметични агенси. Због тога што смањење
стварања калцитриола игра главну улогу у настанку
и одржавању секундарног хиперпаратиреоидизма,
рационално је да се користе стероли витамина Д као
део лечења. Поред тога, утврђено је дефинитивно
да постоји недостатак витамина Д код хроничне
болести бубрега па је пожељно то исправити
што раније у току болести бубрега ако је могуће.
Међутим, многи болесници са напредовалом
болести бубрега и давањем витамина Д (с којим
треба да се постигне нормализација нивоа
хидроксивитамина 25Д) не могу превазићи смањену
способност преосталог бубрега за производњу
активног стерола калцитриола. Сходно томе, у
болести бубрега употреба ових активних стерола
има велику терапијску корист.
Калцитриол, или 1,25 дихидрокивитамин Д3,
најактивнији је метаболит витамина Д и показано
је да има многе директне ефекте на функцију
параштитасте жлезде. Ови директни ефекти
калцитриола на параштитасту жлезду наглашавају
разлоге за укључивање калцитриола у лечење.
Калцитриол има велики ефекат у повећању
апсорпције калцијума у цревима која може допринети
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повећаним вредностима калцијума у крви. Такође
је доказано да калцитриол повећава апсорпцију
фосфора у цревима, и ово може погоршати повећане
вредности калцијума у крви што је непожељно, јер
обоје подстиче секундарни хиперпаратиреоидизам
и олакшава калцификације изван кости. Сходно
томе, када се користи калцитриол важно је да је доза
регулисана да се избегну такви нежељени ефекти.
Веће дозе се често користе за контролу утврђеног
хиперпаратиреоидизма, а у овим околностима
терапијски простор између ефикасног сузбијања
хиперпаратиреоидизма и токсичих хиперкалцемија
и/или хиперфосфатемија је прилично узак. Сходно
томе, предузети су напори у покушају да се смањи
токсичност калцитриола уз очување повољног
ефекта на функцију паратиреоидеје.
Прохормон витамина Д 1хидроксивитамин Д3 (алфакалцидол) је у широкој употреби широм света
за контролу хиперпаратиреоидизма, а најчешће се
даје орално, иако су интравенски препарати такође
доступни. Употреба овог прохормона витамина Д је
еквивалент коришћењу калцитриола и подједнако
је ефикасан. Међутим, не показује никакав ефекат
у смањењу потенцијалне токсичности.
У скорије време, уведен је 1α-хидроксивитамин Д2
(докеркалциферол).
Калцимиметици су нови лекови који смањују лучење хормона параштитасте жлезде, без повећања
нивоа калцијума у серуму. Први калцимиметик је
cinacalcet HCl. Даје се једном дневно. Краткорочно
смањује вредности хормона параштитасте жлезде
(ПТХ) и производ калцијума и фосфата. Главни
нежељени ефекти су мучнина и повраћање, што
пролази и ретко доводе до прекида лека.
Треба користити мање количине калцијума у дијализату.
Дозирање лекова на дијализи
Дејства лекова код болесника на дијализи су најчешће измењена. Питање је колико о томе треба
да знају болесници. Пошли смо од става је боље да
буде више информација, посебно зато што скоро
сви доктори специјалисти у току своје едукације (са
изузетком нефролога) не добијају скоро никакве
информације о дозирању лекова код болесника на
дијализи. Тако болесници на дијализи најчешће
добијају потпуно неодговарајуће дозе лекова кад
се јаве било ком специјалисти. Најчешће се ради о
давању превеликих доза лекова јер код болесника
на дијализи нема излучивања преко бубрега.
Већ у фази ресорпције лека могу бити промене у
смислу умањења због одложеног пражњења желуца
или промена на цревима, посебно код дијабетичара
са гастропарезом. Лекови које узимају болесници на
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дијализи могу изменити ресорпцију других лекова.
Везивачи фосфата могу формирати хелационе
производе са неким лековима као што су дигоксин
или тетрациклини, што онемогућава њихову апсорпцију.
Метаболизам ресорбованих лекова може бити
измењен. Лекови и/или њихови метаболити се
излучују у принципу на три начина. Један део
лекова се излучује само преко бубрега. Друга група
лекова се излучује само преко јетре. Најчешће
се лекови излучују и преко бубрега и преко јетре.
Ако се користе уобичајене дозе долази до великог
прекорачења концентрације лека код лекова који се
потпуно или делимично излучују преко бубрега.
Низ фактора утиче на елиминацију лека дијализом,
укључујући молекуларну тежину, растворљивост у
води, степен везивања за протеине плазме и типа
мембране дијализатора. Лекови са молекулском
масом преко 500 далтона слабо пролазе кроз стандардне хемодијализне мембране. Лекови који су
везани за протеине плазме или за растворљиве
липиде се практично не дијализирају. Употреба
високо пропусних мембрана боље уклања лекове.
Ванкомицин се значајно више уклања са високоефикасним (полисулфонским) мембранама у односу на стандардне мембране. Давање ванкомицина је
обавезно након сваке дијализе са вискоефикасном
мембраном да би се одржао ниво терапеутске
концентрације ванкомицина. Мерење серумских
нивоа лека може бити од помоћи у дозирању лекова
на дијализи али није увек могуће.
Примена лекова на дијализи је знатно другачија у
односу на друге болеснике. Лекови који се излучују
преко јетре у принципу се дозирају као код свих
других. Постоји група лекова које болесници на
дијализи не би требало да користе. Ту су: Alendronic acid (Alendronat, Fosamax), Balsalazide, (Colazal,
Colazide, 5ASA), Celecoxib (Cialis), Cidofovir (Gilead,
Vistide), CombivirR, Disodium etidronate, Ertapenem,
Esomeprazole, Foscarnet, GavisconR, Glibenclamide,
Ibuprofen, Itraconazole IV, Lithium carbonate, Mesalazine, Methotrexate, Moxifloxacin, Nitrofurantoin,
NSAIDs, Pethidine, Risedronate sodium, Rofecoxib,
Rosuvastatin, Sodium clodronate, Sucralfate, Sulfasalazine, Tenofovir, Tetracycline, TrizivirR, Valganciclovir, Voriconazole. Списак лекова који се могу и
које не треба користити су из књиге Oxford Handbook of Dialysis, 3nd Edition.
Највећи број лекова се дозира измењено. Део
лекова се даје у неизмењеним дозама, али се
продужавају интервали између узимања лека.
Други лекови се дају у истим интервалима, али
смањеном дозом. Лекова има страшно много и
није могуће овде детаљније наводити све. Зато је
неопходно да болесник консултује свог нефролога,
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или да консултује литературу. Од литературе се
препоручује The Renal Drug Handbook, Radcliffe
Publishing, Oxford - New York или Handbook of dialysis therapy, Saunders, Philadelphia. У случају да су
вам нису доступни нефролог или литература можете
се обратити Удружењу болесника на бубрежној
дијализи у Бору на емаил: sobis.rs@gmail.com.

лекова, због неабсорпције лекова против повишеног
притиска, због гастроинтестиналних болести или
због тога што се преоперативно ништа не узима на
уста.

Физичке активности
Физичке активности болесника на дијализи су најчешће недовољне. Чак 60% болесника нема никакве
додатне активности. Физичка активност побољшава
прогнозу на дијализи. Важно је да се физичка
активност уводи постепено. Препоручује се да се
почне са вежбама 5 до 10 минута. Дужину треба
повећавати за 2 до 5 минута дневно и ићи до укупног
трајања од 30 до 45 минута. Повреде мишића и
болови у мишићима се јављају због претходне
неактивности. Посебан опрез је код повишене
функције параштитасте жлезде која траје преко 4
године и код болести костију (остеодистрофије). Болесници на дијализи морају да вежбају са смањеном
јачином, 40 до 60% јачине вежбе код здравих особа.
Физичка активност побољшава живот болесника.
За рехабилитацију болесника и вежбе потребно је
обезбедити добру дијализу уз корекцију анемије,
подршку породице и околине.

Посебно треба пазити на електролите (повишене
вредности калијума у крви, преоптерећења течностима), и поремећаје коагулације. Калијум расте
постепено између дијализа и треба га проверити
непосредно пре операције. Поред тога, болесници
могу бити на антикоагулансима: варфарин, хепарин, хепарини ниске молекуларне тежине и
други, или антиагрегационим лековима: аспирин,
дипиридамол, Plavix (клопидогрел бисулфат), Ticlid
(тиклопидин хидрохлорид), и остали, због посебних
индикација или због заштите васкуларног приступа.
У зависности од индикација и планираног поступка,
ови лекови могу бити обустављени неко време.

Операције код болесника на дијализи
Хронична дијализа одржава болесника у животу,
али ствара стање измењене хомеостазе. Узрок отказивања бубрега такође утиче на степен и врсту
одступања од нормалне физиологије па значајно
утиче на стање болесника којима је потребна
операција. Најчешћи поступци у болесника на
дијализи су они за обезбеђење дијализног приступа.
Посебни проблеми ових болесника су атеросклероза
и повишена функција параштитасте жлезде. Повећан је ризик за неке компликације, посебно
крварења (уремична коагулопатија) и исхемије
(артериосклероза). Бубрежна слабост није фактор
ризика за инфекцију.
Преоперативно мора се знати сува тежина, листа
лекова које болесник узима, стање дијализе, исхране, везивача фосфата и други аспеката лечења.
Специфичне болести су бројне. Болесници на
дијализи због дијабетичне нефропатије, имају
стопу ампутација доњих екстремитета 10 пута већу
од стопе за дијабетичаре који нису на дијализи
и 2 пута већа од стопе за болеснике са другом
етиологијом терминалне бубрежне слабости. Тешка
или лоше контролисана хипертензија (повишен
крвни притисак) одмах преоперативно може бити
последица акутног преоптерећења течностима,
хроничне недовољне дијализе и преоптерећења
течностима, лоше контроле или лоше усклађених

Треба мислити и на аритмију, калцификације залистака, хипертрофију леве коморе, кардиомиопатије
(уремичне, хипертензивне, амилоидне).

Најбољи третман за повишене вредности калијума у
крви је хемодијализа. Када је познато да је болесник
склон повишеним вредностима калијума у крви
дан пре операције може добити смолу за везивање
калијума (Kayexalate) у дози од 15 до 60 мг орално
или клистир за уклањање калијума. У току и након
операције калијум може нагло порасти из неколико
разлога. Калијум се прерасподељује од ћелијског
ка ванћелијском простору у метаболичкој ацидози,
повредама ткива, хемолизи и ресорпцији хематома.
Неуромишићни блокатори (једна компонента
опште анестезије) генерално проузрокује мали пораст серумског калијума. Свака трансфузија крви
подиже вредности калијума у крви.
Постоје најмање четири начина који могу да се
користе за акутно снижавање калијума у серуму,
али ови третмани само пребацују калијум у ћелије
да се добије на времену док дијализа не уклони
вишак калијума. Примењује се глукоза и инсулин
интравенски (25 мл 50% глукозе плус 5 - 10 јединица
инсулина) или β2 адренергичких агониста као што
је албутерол (150 - 300 µг/кг по инхалацији) или
салбутамол (45 µг/кг венски у току 15 минута или
5 µг по инхалацији (2,5 µг за болеснике мање од 25
кг у тежини). Ово ће снизити калијум од 0,6 до 0,9
мЕк/Л након 60 минута и 1,4 мЕк/Л, после другог
сата. Повећање pH давањем натријум бикарбоната
интравенски (1 ампула, 44,6 мЕк) такође убацује
калијум у ћелије, али може бити ефикасно код
пацијената са метаболичком ацидозом. Када је
pH измењен, свака 0,1 јединица пораста pH снижава калијум за 0,5 мЕк/Л. Калцијум глуконат
дат кроз вену (10 мЛ 10%) не мења калијум, али
акутно смањује кардиолошке ефекте повишених
вредности калијума у крви у хитним случајевима. У
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принципу, калијум мање од 6 мЕк/Л неће изазвати
електрокардиографске (ЕКГ) промене и не захтева
хитан третман. Калијум виши од 6 мЕк/Л захтева
ЕКГ ради праћења утицаја на срце.
Уремична коагулопатија (поремећаји коагулације)
је сложена и са више узрока. Неки елементи коагулопатија се барем делимично исправљају дијализом,
други опстају. Без обзира на узроке и лекове од
кључног значаја за корекцију коагулопатија је
адекватна дијализа.
Недостаци у формирању угрушака у терминалној
бубрежној болести укључују измењене зидове судова са повећаном производњом простациклина, измењену функцију тромбоцита. Додатни фактори
укључују утицај анемије (која утиче и на вискозност
крви и функцију тромбоцита када је хематокрит
испод 30%) и повишене функције параштитасте
жлезде, јер молекул хормона параштитасте жлезде
кочи (инхибира) агрегацију тромбоцита. Време
крварења је често ненормално продужено код
болесника на дијализи, као знак коагулопатије.
Хронични болесници на дијализи имају описане
бројне недостатке у њиховом имуном систему који
укључују и хуморални и ћелијски имунитет. Највећи
клинички важан недостатак хуморалног имунитета
подразумева смањен одзив на имунизацију (вакцинацију). Најважнији недостатак у ћелијском имунитету подразумева повећану учесталост малигнитета
у пацијената на дијализи. Упркос овим описаним
недостацима, не чини се да је знатно већи ризик
од инфекције код операција на болесницима на
дијализи.
Постоје клинички докази да протеинско калоријска неухрањеност у терминалној бубрежне слабости
чешће дају лоше зарастање рана и дехисценције.
Важна је заштита васкуларног приступа болесника
на хемодијализи и подједнако важна заштита вена
које могу да се користе у будућности за стварање
васкуларног приступа. Екипа анестезије мора
бити свесна важности цефаличне вене подлактице
и надлактице и да их не користе за интравенски
приступ осим у критичној ситуацији. За болеснике
који захтевају централни венски приступ, венски пут
унутрашње вратне (југуларне) вене се препоручује
у односу на поткључну вену (субклавију) због
смањења ризика од касних венских компликација.
Заштита и праћење текућег васкуларног приступа је
неопходна и треба да буде рутина, али болесник и
лекари морају бити свесни да релативна повећана
способност коагулације због трауме операцијом
може изазвати тромбозу васкуларног приступа
невезано како добро је заштићен. Битно је брзо
препознавање и тромбектомија, посебно за артериовенске фистуле.
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Благи пораст калијума у серуму повезан са уводом
у општу анестезију је уобичајен. Иако се наркотици
не метаболишу или излучују бубрезима, дијализни
болесници су осетљивији на њихове ефекте на централни нервни систем и респираторну депресију и
коришћена доза треба да буде смањена. Не треба
користити меперидин (Demerol) и пропокифен
(Darvon, Darvocet).
Педантна хируршка техника и пажљиво заустављање крварења (хемостаза) су од суштинског значаја
за успех чак и најједноставнијих поступака код ових
болесника. Присуство хематома (крвних подлива),
било дубоких или површних, угрожава успех поступка и погодно је за инфекције. Профилактичке
антибиотике треба спроводити као за било ког хируршког болесника. Зависно од пута метаболизма
антибиотика, интервал између доза може и треба да
буде продужен.
Третман катетера перитонеумске дијализе током
операција трбуха варира. За релативно “чисте”
трбушне процедуре, катетер може бити остављен
на месту и привремено постављен венски катетер
за хемодијализу док рана довољно оздрави да се
настави перитонеумска дијализа. За “прљаве”
случајеве, у којима ће катетер вероватно постати
загађен, најбоље је да се уклони катетер и почети
изнова после опоравка.
Постоперативно за трбушне операције, требало
би чешће користити назогастричне сонде због повећане учесталости гастропарезе у болесника са
терминалном бубрежном слабости код свих болесника са терминалном бубрежном слабости, а не само
дијабетичара. Пражњење желуца ће бити продужено
смањено због наркотика као дела анестетика или
лекова против болова након операција.
За болеснике који нису у стању да се брзо наставе
унос течности преко уста, интравенски се углавном обезбеђује 500 мл/дневно, плус губици. Растворе калијума као што је Рингер лактат треба
избегавати. Иако привремене мере могу накратко
да смање калијум у серуму, само дијализа ефикасно
уклања вишак калијума. За већину пацијената
количина мокраће након операције се користи
за праћење адекватне циркулације. За болеснике
са терминалном бубрежном слабости ово је недоступно и стога се мора пазити на виталне знаке
(и након великих процедура, или где је потребно,
редовно мери хемоглобин и хематокрит) што је
од суштинског значаја за откривање крварења.
Болесници са крварењем након операције захтевају
одговарајуће трансфузије, мере за решавање уремичне коагулопатије, и пажљиве контроле калијума
у серуму, тако да повишене вредности калијума не
спречавају благовремене поновне операције ако је
потребно.
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Најчешћи узроци грознице након операција су ателектаза, инфекције рана или уринарног тракта, и
тромбофлебитис. У болесника на дијализи, уринарне
инфекције и даље могу постојати, чак и у болесника
који не мокре и којих могу да развије гнојно
запаљење мокраћне бешике. Са температуром и
супрапубичним болом, индикована је катетеризација
бешике. Други узроци грознице у дијализних
болесника укључују инфекције дијализних приступа, перитонитис (у перитонеумској дијализи пацијената), и перикардитис.
Праћење повишеног крвног притиска код болесника
који не узимају ништа на уста захтева пажњу. Већина
лекова може да буде дата на уста са гутљајем воде
или преко назогастричне сонде. Међутим, многи
лекови ће имати непредвидиве последице или бити
потпуно неефикасни код болесника са измењеном
гастроинтестиналним покретљивост, који се најчешће јавља после операције. Дакле, морају да се
користи алтернативе (било лекови кратког дејства
или замене различитих антихипертензива).
Нифедипин испод језика се често користи, али је
повезан са повећаном смртношћу од срчаних догађаја и треба га избегавати. Интравенски лекови
против повишеног притиска дати као континуирана
инфузија (као што је никардипин) су веома
ефикасни, али захтевају интензивно подешавање
и могу довести до прекомерног давања течности.
Клонидин је такође опција, али му је потебно 48
сата од примене да би био ефикасан. Миноксидил
након операције или преко назогастричне сонде
делује добро у кратком року и може да пружи добру
контролу док други лекови почну да делују. Треба
избегавати нагло повлачење бета блокатора због
скокова хипертензије и тахиаритмије (индикована је
замене интравенским облицима). Нагло повлачење
клонидина може такође изазвати скок крвног
притиска.
Пажљиво треба обратити пажњу на нутритивне
потребе и подршку за болеснике са терминалном
бубрежном слабости после операције. Њихове
потребе су често веће од оних у других болесника
због учесталости протеинске и калоријске неухрањености. Међутим, услов да се ограничи унос течности због дијализе може угрозити способност да
се унесе довољно хране. Без обзира, процена нутритивних потреба и унос треба бити део планирања.
Када се даје допунска исхрана, ентерално или
интравенски, треба да се користе течности са највише калорија које болесник може толерисати. За
болеснике са високим калоријским потребама,
повећање учесталости дијализа може бити неопходно да омогући већи унос течности. Слично
томе, континуирана хемодијализа може бити веома
корисна у обезбеђивању исхране тешко оболелих
пацијената.

Када се користи додатна исхрана, унос протеина
треба да буде адекватан да се смањи катаболизам
(разградња) ткива (док би унос калорија требало
да буде висок). Унос калорија за 30 до 35 кцал/кг
телесне тежине са уносом протеина од 1,2 до 1,5 г/кг
је оптимално за катаболичке болеснике на дијализи.
Ово обезбеђује адекватан унос и коришћење протеина, без наметања ризика претераног уноса хране. Када болесник са терминалном бубрежном
слабости има друге болести, додатак исхрани
треба примењивати опрезно уз праћење проблема
са толеранцијом у дијабетичара (тј. гастропареза).
Мезентерична исхемија може довести до
неподношења исхране сондом или цревних болова
код ових болесника. Гојазни болесници се могу
одржавати на дијети која има смањен калоријски
унос, али задовољава потребе у протеинима.
Уремични перикардитис (запаљење срчане марамице) се јавља у дијализних болесника вероватно
због неадекватног уклањања уремичних токсина.
Акутно болесни катаболички болесници могу
бити релативно недовољно дијализирани што
повећава ризик за перикардитис. Болесници са
перикардитисом могу имати бол у грудима, грозницу,
или перикардна трења и обично имају перикардни
излив. Стандардна терапија је интензивна (обично
дневна) дијализа. Остали узроци перикардног
излива укључују вирусне и ТБЦ инфекције,
лупус, лекове попут миноксидила, и малигни
перикардитис. Ако се излив повећава нагло или
акутно, може да се развије перикардна тампонада.
Сваки болесник са уремичним перикардитисом
је у опасности крварења у перикард. Дакле, треба
избегавати антикоагулансе.
Дијализни болесници су под повећаним кардиоваскуларним ризиком за хирургију, нарочито за
васкуларне операције, у вези са повећаном појавом и
напредовањем атеросклеротске артеријске болести.
Други ризици операције су углавном контролисани
уз пажљиву анамнезу, физикални преглед, лекове,
оперативну технику и лабораторијске анализе.
Трудноћа и дијализа
Трудноћа код жена на дијализи а које су у периоду
када могу да рађају је ретка. Затрудни само 0,3 до
3% таквих жена. Разлог за тако мали број трудноћа
је што половина жена нема менструацију, а друга
половина има најчешће циклусе без овулације.
Узроци нису јасни али већина жена на дијализи
има повишене вредности пролактина и смањене
вредности прогестерона. Број трудноћа на перитонеумској дијализи је два пута већи.
Контрацепција на дијализи се користи знатно ређе.
Пилуле могу да повећају ризик од тромбозе фистуле. Интраутерине (у материци) спирале повећавају
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ризик од крварења због примене хепарина.
Трудноћа код здравих жена се утврђује коришћењем
бета ХЦГ (хуманог гонадотропина). Он се излучује
преко бубрега па је код жена на дијализи које нису
трудне благо повишен или граничан због немогућности да се излучи. Трудне жене на дијализи
имају веће вредности бета ХЦГ. Зато је битан преглед ултразвуком.
Прогноза трудноће на дијализи није добра јер се
порођајем заврши око 20 до 40% свих трудноћа.
Успешност трудноћа се повећава са бољим дијализама па се препоручују дијализе са више од 20
сати недељно, пожељно свакодневне дијализе. Ако
су дијализе преко 20 сати недељно преживљавање
плода је двоструко веће. Треба користити што је
могуће мање дозе хепарина.

зглобовима и укоченост, обично обострано, почињу
у раменима и шире се на друге зглобове. Бол је
често јачи ноћу и током хемодијализе.
Како болест напредује покрети постају ограничени
нарочито у раменима. Хронично запаљење тетива
које савијају прсте изазива ограничено кретање и
бол. Врло ретко се јављају чворићи, на пример у
језику или поткожно у близини зглобова. На кичми
обично не прави велике проблеме осим благог бола
и само ретко може да се депонује у епидурални
простор и изазове притисак на кичмену мождину.
Патолошке преломи се јављају, поготово на врату
бутне кости, због слабљења кости амилоидним
цистама.

Исхрана треба да обезбеди 35 кцал/кг плус 300
калорија. Унос протеина треба да буде 1,5 г/кг плус
10 грама.

β2 микроглобулин има молекуларну тежину
11800, и обично се филтрира кроз гломеруле,
реапсорбује и метаболише у проксималним тубулима бубрега. Приближно 1500 мг се производи
сваке недеље, а само 400 до 600 мг се елиминише
чак и са дијализаторима високим флукса. Стога
се акумулира у болесника на дијализи. Преостала
бубрежна функција је заштитна. Има склоност за
кости и колагене што доводи до таложења у костима
и зглобовима. Фактори ризика су године на дијализи,
чешћи ако је дуже време на дијализи, старост на
почетку дијализе (старији болесници на почетку
дијализе раније ће имати проблеме) и тип мембране
за дијализу (биокомпатибилне су боље). Мање се
јавља код болесника на хемодијафилтрацији, ноћној
и дневној дијализи.

Трудноћа на дијализи је компликована али уз одговарајуће промене у дијализи може да доведе до порођаја.

Потврда дијагнозе обично зависи од анамнезе (много година на дијализи), клиничке слике, рендген налаза и прегледа радиоизотопима.

У трудноћи 80% жена има повишен крвни притисак.
Од лекова су контраиндиковани АЦЕ инхибитори
(олигохидрамнион, плућна хипоплазија, неонатална
анурија, или неонаталне смрти). Могу се користити
метилдопа и хидралазин.
Трудна жена треба да добија 50% већу дозу еритропетина и додатну количину гвожђа. Неопходно је
да добија већу количини витамина растворљивих у
води.

Трудноћа после трансплантације бубрега се јавља у
до 12% младих жена. Све младе жене после трансплантације бубрега треба саветовати да користе
контрацепцију. Преко 75% трудноћа се заврши
порођајем (често превременог). Постоји повећан
ризик од губитка трансплантираног бубрега и чешће
болести код мајке посебно код жена са повишеним
креатинином у серуму.
Амилоидоза на дијализи
Када болесник преживи суровости дијализе дуги
низ година појављује се парализни артритис због
β2 микроглобулин амилоидозе. Са повећањем употребе више биокомпатибилних мембрана за хемодијализу ова велика компликација дуготрајне дијализе се сада ређе види.
Синдром карпалног тунела се јавља први после око
7 година на дијализи. Сви болесници који су били на
дијализи више од 20 година су погођени и потребна
им је операција. Обично погађа обе руке. Болови у
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Цисте су веће од 10 мм у куку и рамену, или 5 мм
у чунастој кости и повећавају се у пречнику више
од 30% годишње, без знакова артрозе зглобова.
Преглед радиоизотопима се ретко користи.
Једино успешно лечење је трансплантација бубрега.
Након трансплантације болови у зглобовима
практично нестају и покретљивост зглобова се
постепено побољшава. Амилоидне наслаге остају,
али могу се смањити споро са временом. Болесници
који се враћају на хемодијализу после неуспеле
трансплантације могу да се добију озбиљну артропатију после релативно кратког временског периода.
Најбоље лечење је стога превенција. Остало лечење
је палијативно.
Синтетичке биокомпатибилне мембране високог
флукса треба да се користе код болесника који ће
вероватно дугорочно преживети, али имају мале
или никакве шансе за трансплантацију. Палијативно лечење је давање аналгетика (кодеин,
парацетамол). Давање стероидних инјекција у
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акутно болан зглоб може бити веома ефикасно.
Мала доза преднизолона, почевши са 10 до 20 мг
дневно, може да смањи симптоме, али не утиче на
напредовање болести. Употребу преднизолона треба
пажљиво користити код болесника који већ имају
остеопенију или имају висок ризик од инфекције.
Ради се операција карпалног тунела када је то потребно.
Цисте бубрега
Бубрежне цисте у болесника који немају полицистичну болест бубрега постоје код 10% пре дијализе,
до 40% после 3 године и 90% после 10 година на
дијализи. Чешће су и озбиљније код мушкараца.
Већина цисти је веома мала до 0,6 цм. Учесталост
је иста на хемодијализи и перитонеумској дијализи.
Обично су без симптома. Две главне компликације
су ретроперитонеално крварење и карцином бубрежних ћелија (неуобичајено).
Спонтани ретроперитонеални хематом може бити
велики проблем са значајном смртности. Симптом
је бол у слабинама, који може бити јак. Јављају се
пад крвног притиска (хипотензија) и убрзани рад
срца (тахикардија) а често без крви у мокраћи
(хематурије). Може се дати трансфузија крви а
по потреби лекови против болова. Хепарин треба
избегавати на хемодијализи да се смањи даље крварење. Уколико се крварење продужи може се
оперативно извадити бубрег.
Карцином бубрежних ћелија
Јавља се у 1,5% од свих болесника на дијализи, а у
5% пацијената који су били на хемодијализи више
од 10 година. Тумори су обично безболни, али
може постојати бол у слабинима или крв у мокраћи
(хематурија). Само 5% су повезани са спонтаном
порастом хемоглобина. Око 80% су повезани са
стеченим цистама бубрега. Они су 4 до 5 пута чешћи
код мушкараца него код жена.
Користе се ултразвук и компјутеризована томографија. Обе методе не виде по 10% карцинома, тако да су обе методе потребне.
Некада се прво открију метастазе.
Свраб
Већина болесника са бубрежном слабости пати
од свраба пре или након што почну дијализу. Може бити локализован, генерализован, благ или
тежак. Често је гори ноћу и повремено је гори на
хемодијализи. Кожа може изгледати нормално или
суво са крљуштима. Промене на кожи као што су
огреботине или папуле могу бити од чешања.
Свраб (пруритус) је субјективан осећај и снажно

утиче на психолошко стање болесника. Има више
узрока. Повишене вредности калцијума у крви
(хиперкалцемија), посебно у присуству повишених
вредности фосфора у крви (хиперфосфатемија),
изазива калцификацију коже и стимулише локалне
ћелије да луче хистамин што доводи до осећаја
свраба. Код неких болесника свраб се може смањити
након повећања адекватности дијализе што упућује
на улогу неког недефинисаног уремичног токсина.
Треба искључити друге могуће узроке као што су
екцем или шуга. Ако је свраб нагло почео, треба узети
у обзир лекове и алергије као и ређе могућности као
што су богиње. Свраб се веома тешко лечи и код
неких болесника може бити упоран.
Трба проверити квалитет дијализе, нивое калцијума
и фосфата у крви
Влажни лосиони помажу код болесника са сувом
кожом. Антихистаминици делују, али изазивају
поспаност, што може бити корисно ноћу за болеснике чији сан је иначе поремећен.
Ултраљубичаста фототерапија може бити ефикасна.
Холестирамин или активни угаљ могу бити ефикасни али могу да ометају апсорпцију других лекова.
Ако се свраб јавља само током хемодијализе онда
се може променити врста хепарина, тип дијализне
мембране или начин стерилизације.
Трансплантација
Код свих болесника треба размотрити могућност
трансплантације бубрега. Трансплантације се
не раде код постојања малигних болести (рака),
активне инфекције, изражене срчане или плућне
слабости. Проблем су и периферна васкуларна
болест, разне уролошке аномалије, коронарна
болест, старост преко 65 или 70 година. Већи ризик
за компликације након трансплантације имају и
болесници са болестима јетре (хепатитис Б и Ц),
они који имају ХИВ, коагулопатије, психозу или
деменцију. Увек су бољи резултати са живих донора.
У току припреме за трансплантацију обављају се
детаљни прегледи који се понављају у одређеним
периодима док се чека трансплантација.
Припрема за трансплантацију се обавља у већим
центрима, а саме трансплантације се раде у Клиничком центру Србије и Војномедицинској академији у Београду и клиничким центрима у Новом Саду
и Нишу. За трансплантацију је неопходна типизација
ткива која се ради само у Институ за трансфузију
крви у Београду где се налази и централни регистар
особа које чекају трансплантацијуВелики проблем у Србији је велики недостатак орга-
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на за трансплантацију.
Хемодијализа или трансплантација бубрега Шта
је боље?
Сматра се да је трансплантација бубрега апсолутно
супериорна (боља) у односу на хроничне хемодијализе у лечењу пацијената са крајњим стадијумом
бубрежне болести. Тврди се да се продужава живот
и побољшава његов квалитет. Међутим, након
више од 5 деценија терапија и милиона лечених
болесника, постоје аргументи за став да дијализа не
може бити толико инфериорна (лошија) у односу на
трансплантацију бубрега.
Проблеми и ограничења трансплантације бубрега
Трансплантација бубрега има значајне проблеме и
неизбежна ограничења, поред несташице органа.
Већина болесника којима је трансплантиран бубрег
немају нормалну функцијом бубрега. Значајан део
њих, у стварности скоро 3/4, има хроничну болест
бубрега у фази 3 до 5, док скоро једна трећина
има узнапредовалу хроничну болест бубрега у
фази 4 до 5. И не постоји само хронична болест
бубрега, већ и токсичне реакције због лекова који
се дају да бубрег не био одбачен, као и многа друга
нежељена дејства лекова за лечење компликација.
Многи болесници узимају више од 10, а неки више
од 20 различитих лекова. Животни век пресађеног
бубрега је ограничен. Стварно десетогодишње
преживљавање је мање од 50%. Недавно је показано да дуготрајност пресађеног бубрега и из
живог или покојног донатора није побољшана у
последње две деценије, иако постоји побољшање
у кратком року. Један од главних разлога може
бити да болесник добија мање од једног бубрега.
Прво само је један бубрег пресађен, а он пати
због додатног губитка функционалних бубрежних
ћелија (нефрона) због хладне и топле исхемије,
реперфузије, акутне тубуларне некрозе, акутног
и хроничног ћелијског и хуморалног одбацивања,
нефротоксичности, инфекције, повратне првобитне
болести бубрега, итд. Продужавање опстанка овог
“мањеодједногбубрега” до крајњих граница, па чак
и даље, у стварности доводи да многи болесници
са неуспелом трансплантацијом почињу дијализу
веома касно и у лошем стању, што се огледа у њиховој
високој смртности након тога. Због недостатка
органа, прихваћени су проширени критеријуми за
даваоца (донатора), укључујући и оне чије је срце
стало, што доводи до смањења квалитета органа.
Ово смањење квалитета органа постоји и код мртвих
и живих донатора. Стога се може очекивати да
дугорочно преживљавање пресађеног органа данас
неће бити боље, али може бити чак и горе него што
је до сада. Најбоље резултате видимо данас, више од
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30 или 40 година после трансплантације из почетне
ере када се давао само лек азатиоприн. Године
преживљавања су биле лоше у то време, али благи
протокол дозвољавао је избор толерантних људи
који су касније изложени минимално токсичној
терапији против одбацивања бубрега. Данас, сви
болесници добијају много моћније лекове од самог
почетка, чак и они који би били добро са много
блажим лековима. Једногодишњи опстанак је много
бољи, али тек треба да се суочимо са дугорочним
последицама лекова. Пажња на хуморалном одбацивању у последњих неколико година, раном и
касном, акутном и хроничном, изгледа да смо већ
далеко од благих лекова, уз увођење додатних моћних
лекова, обично из репертоара лекова у онкологији.
Недостатак индивидуализације и предвидивости је
један од главних проблема протокола који треба
да сузбију одбацивање органа. Већина болесника
у једном центру добијају исти протокол, неки га
подносе добро, други уз мање проблеме, и неки
имају велике проблеме. Тренутно немамо начин да
предвидимо како ће поједини болесник реаговати
на ове моћне и токсичне лекове. Неки од болесника
су користили ове лекове за време лечења њиховог
првобитног обољења бубрега, и тако они знају шта
да очекују.
Достигнућа хемодијализе
Широм света је повећан број болесника који су
хемодијализу преживели више од 40 година. Успешне трудноће док су на дијализи су реалност
у последњих неколико година. Добар квалитет
живота, пуно радно време или студија, као и путовање око света са хроничном хемодијализом је
реалност. Иако већина болесника на дијализи
желе да буду трансплантирани, постоји велики
број добро прилагођених на дијализу који одбијају
трансплантацију бубрега. Живот са дијализом
може бити стабилан и предвидив деценијама.
Многи болесници са лошом хемодијализом нису
кандидати за трансплантацију. Прилагођавање дијализе потребама и начину живота болесника је
могуће. Дијализа је у порасту у целом свету, чак и у
земљама у развоју. Побољшања у технологији знања
за дијализу су очигледне. Са повећањем тржишта
и конкуренције трошкови лечења вероватно ће се
смањити. Више од 1,5 милиона људи су тренутно
живи захваљујући дијализи, и још много њих су
живели захваљујући њој. Многи други су преживели
акутну бубрежну слабост подржани од стране
хемодијализе. Иако је смртност критично оболелих
болесника са акутном слабости бубрега висока,
вероватно би била 100% без дијализе. Хемодијализа
је основа за трансплантацију бубрега, нуди већи део
болесника из којих су бирани најбољи кандидати,
нуди довољно времена да их припреме за
трансплантацију, и увек је ту као подршка за акутни
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или хронични неуспех трансплантације. Зато је
Код акутне бубрежне слабости сестра мора да буде
хемодијализа, заједно са трансплантацијом бубрега,
свесна анксиозности и проблема који ово може
једно од најзначајнијих достигнућа медицине у 20.
да изазове. Болеснику ће бити потребна подршка
веку, и већ сачувани милиони живота и очекује да
и разумевање, и мора да има потпуно поверење у
спасе још много тога.
сестре. Дијализа може бити у неправилним интервалима, изазвати више компликација и може бити
заједно са тешким системским болестима.
Закључак
Хемодијализа није боља од трансплантације бубрега,
али није много гора. Перцепција трансплантација
бубрега у професионалној и лаичкој заједници
је много боља него реалност трансплантације.
Напротив, перцепција хемодијализе је много гора
него што заиста јесте. Достигнућа, ограничења и
проблеми дијализе и трансплантације треба да буде
представљени професионалној и лаичкој заједници
у пуној стварности и јасноћи. Професионалци не би
требало да игноришу достигнућа и напредак дијализе. У овом тренутку, дијализа и трансплантација
бубрега нису конкуренти или алтернативе, и обе
су веома вредне у лечењу болесника са крајњим
стадијумом бубрежне болести које се међусобно
допуњују. Треба помно да се прате напредак и
проблеми и дијализи и трансплантацији, да се
комбинују у најбољем интересу болесника, уз пуно
поштовање избора болесника.
Живи доказ за дијализу и трансплантацију, као лечења које се допуњује је Др Робин Еади (Dr. Robin
Eady) из Велике Британије, болесник који је најдуже живео на супституционој терапији бубрега,
70годишњи професор дерматологије, и гостујући
предавач на Светском конгресу за нефрологију
у Ванкуверу, Канада у априлу 2011. Он се лечио
хроничном хемодијализом 24 година (од 1963), а
затим са функционалним трансплантираним бубрегом још 24 година, са укупним трајањем лечења од
48 година.
Медицинске сестре на дијализи
Хронична бубрежна слабост утиче на сваки аспект
живота. Болесници доживљавају сложене физичке,
психичке и социјалне проблеме. Њима може
бити тешко да се помире са третманом три пута
сваке недеље. Сестра треба да има разумевање за
болесника. Најважнији је очување поверења између
сестара и болесника и развијање партнерства. Битно
је да сестра објашњава и разматра све видове лечења
са болесником.
Посебну пажњу треба обратити на проблеме са
иглама, компликације током дијализе, уклањању
течности дијализом што доводи до проблема са
запремином течности, проблема са машином
(аларме), необјашњиве промене у третману, дужину
времена проведеног на чекање машине, превоз до и
од дијализног центра.

Васкуларни приступ је линија живота болесника
на дијализи. Одржавање проходности приступа
захтева вештину и посвећеност медицинских
сестара. Приступ који добро функционише треба
да омогући проток крви најмање 300 мл/мин. Стални васкуларни приступ (најбоље артериовенска
фистула) би требало да буде успостављен неколико
месеци пре него што пацијент почне са третманима
дијализом како би се осигурало да је фистула зрела
и спремна за почетак лечења. Крвни притисак не
треба мерити на руци са васкуларним приступом.
На тој руци не треба користити вене ни због
лабораторијских анализа ни због давања терапије.
Избор игала зависи од величине крвних судова. У
почетку могу се користити мање игле. Веће игле
ће бити потребне ако је потребан висок проток
крви. Мала промена у пречнику игле може довести
до великог повећања протока крви, а велике игле
смањују хемолизу (распадање еритроцита). Артеријска игла се налази у дисталном делу фистуле и
може бити од срца или према срцу. Венска игла
се налази најмање 5 цм од прве игле и усмерена је
према срцу. Приликом укључивања и искључивања
болесника крвна пума треба да буде око 100 мл/
мин.
Припрема коже ће смањити ризик од инфекције.
Једном када је кожа очишћена не треба да се поново
додирује. Повеска се може користити да изазове
надимање крвних судова и олакша постављање
игала.
Техника убода је од виталног значаја за очување
приступа. Поновно убадање у истој области изазива слабљење зида крвног суда, а може да доведе
до стварања анеуризме. Треба користи целу
дужину фистуле што смањује појаву или величину
анеуризме. Ако не успе убод треба избегавати поновљене покушаје.
Сестре морају да негују привремени катетер, да га
правилно дезинфикују и да предузму све мере како
би спречиле тромбозу. У свету се код запушених
катетера даје урокиназа у дози од 5000 јединица
интравенски у првих 48 сати.
У току дијализе обавезно треба пратити и венски и
артеријски притисак.
Наставак у нардном броју!
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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
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – РЕНАЛИС, Звонко Петровић (преминуо)
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА “ПОДРИЊЕ”,
Лозница, Слађана Арнаутовић

РАНИХ И ХРОНИЧНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА КБЦ “ЗВЕЗДАРА”, Београд-Звездара, Брсјачка
23а, Гордана Тодић
УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА СРБИЈЕ НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ, Нови Београд; Зоран Делић
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,
Даниела Видојковић
Удружење дијализних и трансплантираних пацијената западне Србије, Ужице, Момчила Тешића 6,
Драгослав Вранић

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

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

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВРАЊЕ, Врање,
Пане Ђукића бб, Јова Станојевић

Удружење бубрежних инвалида “Male renibus” Крушевац, Бивољска 69, Зоран Манојловић

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА
“НАИСУС”, Ниш – Медиана, Зорана Ђинђића 48,
Александар Давидовић (у оставци)
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА – ЛЕСКОВАЦ, Лесковац, Јужноморавских Бригада бб, Срђан
Зафировић
УДРУЖЕЊЕ ДЕЦЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ ОСОБА - СВЕ ЗА ОСМЕХ,
Београд-Вождовац, Устаничка 64, Јелена Алавања,
Бранислава Даниловић
МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ
ИНВАЛИДА И БОЛЕСНИКА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ И ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ – KIDNEY, Смедеревска
Паланка, Шулејићева 57,Јасмина Николић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА “ЧИВИЈА”
– ШАБАЦ, Шабац, Мите Поповића 20, Јелена
Јовановић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА ТОПЛИЦЕПРОКУПЉЕ, Прокупље, Нехруова 1, Милан Крстић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА - ИНВАЛИДА
ПРИЈЕПОЉЕ, Пријепоље, Лоле Рибара бб, Сафет
Фетаховић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИ-
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Удружење бубрежних болесника општина Зајечар
и Бољевац, Зајечар, улица Расадничка бб (одељење
нефрологије), Александар Николић
Удружење бубрежних инвалида косовско-поморавског округа Ранилуг - Косовска Каменица, 38267
Глоговце, Косовска Каменица, Мишко Крстић
Удружење бубрежних болесника општине Земун
Београд-Земун, Вукова 9, Небојша Касаловић,
Удружење трансплантираних Војводине Пантрансплант, Нови Сад, Пере Попадића 2, Маринко Дивјак
Удружење бубрежних болесника и инвалида Града
Јагодине, Јагодина, Вука Караџића 2, Олга Нешовић
Удружење бубрежних болесника и инвалида 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
--------------------------------------Зоран Мишковић, председник Савеза бубрежних
инвалида Војводине је више пута инсистирао да не
објављујемо податке о удружењима из Војводине.
Поштујемо тај захтев и зато овде више нема података
о удружењима са територије Војводине.
---------------------------------------

