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Драги пријатељи,

Пред вама је тринаести број нашег часописа. И 
овај број финансира Министарство културе и 
информисања. 

И даље радимо у условима пандемије. Европски дан 
донације и трансплантација органа смо обележили 
у Прес центру Удружења новинара Србије а све је 
то преношено на интернету, а и даље може да се 
види на интернету. Физички у Прес центру може да 
присуствује до 30 особа (ограничење због ковида) а 
на интернету нас је видело преко 400 особа. 

Пандемија је утицала да је много наших колега 
страдало. Званичних података нема али је сигурно 
знатно више од 25%. Пацијенти на перитонеумској 
дијализи су знатно мање страдали јер су они доста 
изоловани, имају мање контаката.

Задњих 7 – 8 година се значајно смањује број тра-
нсплантираних органа. То значајно смањење је 
почело знатно пре појаве ковида, а пандемија је 
коначно све погоршала. Много се очекивало од 
закона о претпостављеној сагласности по коме су 
сви донори, осим оних који се за живота не изјасне 
да су против и то буде забележено у централном 
регистру недариватеља. Закон је донет по узору на 
велику већину европских земаља у којима важи већ 
годинама или деценијама. У СВИМ тим земљама 
је то у складу са уставима, само је наш уставни суд 
пресудио да је такав закон противуставан. 

Уз добро организацију и наша земља би уз врло мала 
улагања могла да буде на нивоу других земаља. Главни 
проблем је непријављивање мождане смрти. Код нас 
се пријављује само 2% можданих смрти. Уз добру 
организацију могли би смо да достигнемо више од 
90% пријављених можданих смрти. Мождану смрт 
констатује конзилијум састављен од доктора који 
немају никакве везе са екипама за трансплантацију. 
Мождана смрт може бити потврђена у већини 
наших болница без икаквих додатних финансијских 
улагања. Наше болнице већ имају неурологе, 
анестезиологе и све што је потребно за утврђивање 
мождане. Потребно је именовати конзилијуме за 
то, уз обавезне заменике због годишњих одмора. 
Такви конзилијуми би били обавезни да пријаве 
сваку мождану смрт. Координатори би разговарали 
са породицама. Сада 80% породица донира органе 
својих најближих, али систем нема информације 
о можданој смрти. Онда би долазиле екипе које су 
едуковане и имају сертификате за узимање органа 
и ограни би били транспортовани у центре где се 
раде трансплантације. У принцу су ретко узимани 
органи од особа преко 65 година, али и то треба 
променити и узимати и те огране с тим да они не 
били коришћени за општу листу већ само за листу 
особа које могу да добију орган  и које имају пеко 65 
година.

Неке земље које имају одличну кадаверичну трансп-

лантацију немају потребе за трансплантацијом 
од живих особа. Постоје земље у којим је транс-
плантација од живих особа много чешћа него 
код нас, и десет пута више него код нас. Посебну 
пажњу треба посветити трансплантацији од живих 
особа. Ту се јавља да бубрег који једна особа жели да 
донира другој не одговара. Тада се ради укрштена 
трансплантација. Тај се орган даје другој особи 
која није сродна и којој бубрег одговара, а донор 
који би дао бубрег другој особи али јој не одговара 
трансплантира се првој особи којој одговара. То 
се успешно ради у многим земљама и у неким 
случајевима се органи размењују и преко граница. 
То би требало омогућити и код нас.

Наши пацијенти на третману хемодијализом су 
како тако организовани у удружења, али они који 
су на перитонеумској дијализи нису обухваћени 
удружењима. Позивамо их се јаве како би смо им 
помогли и организовали их.

Настављамо борбу за стављањем неких лекова 
на такозвану позитивну листу. Ту нам је помогао 
НООИС (Национална организација особа са 
инвалидитетом). Извршна директорка НООИСа  
нам је омогућила састанак у Министарству здравља 
на коме смо добили одређена обећања.

Карнитин је природни дериват аминокиселина 
који је укључен у транспорт дуголанчаних масних 
киселина до митохондријалног матрикса. Тамо, ови 
супстрати пролазе кроз β-оксидацију, производећи 
енергију. Главни извори карнитина су исхрана, 
мада се карнитин такође ендогено синтетише у 
јетри и бубрезима. Међутим, код пацијената на 
дијализи, нивои карнитина у серуму прогресивно 
опадају због ограниченог уноса исхраном и 
немогућности ендогене синтезе у бубрезима и због 
тога што се кар-нитин из серума уклања третманом 
хемодијализе јер је молекуларна тежина карнитина 
мала (161 Да) и веома ниске стопе везивања за 
протеине. Стога је дијализна процедура главни 
узрок недостатка карнитина код пацијената који су 
на хемодијализи.  Зато пацијенти на дијализи имају 
мање карнитина у организму. Одавно је у Америци 
и Јапану став да треба додатно узимати препаате 
карнитина како би се надокнадио онај део који 
дијализа узима. У Јапану је објављен један рад који 
констатује да давање карнитина знатно побољшава 
лечење анемије, посебно анемије која не рагује на 
давање еритропоетина. Код пацијената који има-
ју грчеве и хипотензију давање креатина у 70% 
елиминише грчеве и хипотензију у току дијализе. 
Давање карнитина битно смањује кардиоваскуларне 
компликације и смтрност. У Јапану дају 20 мк/кг на 
крају сваке дијализе до поправљања анемије, пре-
станка грчева или хипотензије, а затим се пије у до-
зи 1 грам дневно.

Све најбоље!
Прим др Љубинко Тодоровић
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Европски дан донације органа

Савез организација бубрежних инвалида Републике 
Србије je обележио Европски дан донације органа 
у Пресс центру Удружења новинара Србије, Кнез 
Михајлова 6/III, дана 12.10.2021, са почетком у 
13:00 уз придржавање свих прописаних мера.

Активност је подржана од стране Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Сектора за заштиту особа са инвалидитетом

Учествовали су: пуковник проф др сци мед Алек-
сандар Томић, начелник Клинике за васкуларну и 
ендоваскуларну хирургију ВМА, прим др сци мед 
Снежана Пешић, ВД шеф Одсека хемодијализе КБЦ 
Звездара, Маринко Дивјак, председник Извршног 
одбора Савеза и Удружења трансплантираних Вој-
водине Пан-трансплант и прим др Љубинко Тодо-
ровић, председник Савеза организација бубрежних 
инвалида Републике Србије.

У име Сектора за особе са инвалидитетом у Мини-
старству за рад, запошљавње, борачка и социјална 
питања скупу се обратила Јулијана Милосављевић.

У име Националне организације особа са инвали-
дитетом говорила је Иванка Јовановић, извршни 
директор.

Скупу је присуствовала о Александра Тричковић 
Радисављевић која је представљала Повереницу за 
заштиту равноправности.

Прим др сци мед Снежана Пешић је говорила о 
трансплантацији уопште, посебно о припреми за 
трансплантацију.

Пуковник проф др сци мед Александар Томић је 
говорио о хируршком приступу трансплантацији. 
Представио је своју књигу Трансплантација бубрега 
– хируршки и метаболички аспект.

Маринко Дивјак је врло емотивно говорио о свом 
искуству.

Прим др Љубинко Тодоровић је потенцирао да је 
велики проблем непријављивање мождане смрти.

Јелена Јовановић из Шапца је питала о улози управе 
за биомедицину.



5

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних  инвалида Републике Србије - година VII, број 13-2021

Колега Бановић је питао о вештачком бубрегу. 

Детаљно је одговорио пуковник доцент др Невен 
Вавић, начелник Клинике за нефрологију ВМА.
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Активност је преношена директно на интернету и 
снимак се и даље може погледати на Јутјубу. Зах-
ваљујући интернету ову актвност је пратило знатно 
више особа него што је капацитет Пресс центра.

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

СТРАТЕГИЈА БОРБЕ СА КОРОНА 
ВИРУСОМ НА ДИЈАЛИЗИ

Струковна медицинска сестра Кристина 
Марковић на позицији главне сестре Хемодијализе 

Здравственог центра у Књажевцу. Завршила 
струковне студије, Високе медицинске школе 

у Ћуприји, завршила обуку за хемодијализу 
у Клиничком центру у Нишу на Клиници за 

Нефрологију и дијализу.

ХЕМОДИЈАЛИЗА У КЊАЖЕВЦУ

Хемодијализа у Књажевцу отворена је 29. Јануара 
2018 године. Хемодијализни центар има 4 дијализна 
места. Након отварања хемодијализе имали смо 16 
пацијената на хроничном програму хемодијализе 
и хемодијафилтрације, који су се дијализирали 6 
дана у недељи у две смене. Данас имамо 13 паци-
јената на хроничном програму хемодијализе и хемо-
дијафилтрације. Од почетка короне до данас, од после-
дице и компликације услед короне, преминуло је 5 
пацијената.

Многи дијализни центри у Србији од почетка короне, 
скраћивали су време трајања дијализе на 3:30 сати а као 
разлог томе наводили су мањак кадра услед повећаног 
обима посла, потребно дуже време дезинфекције изме-
ђу смена...

У нашем дијализном центру, време дијализних трет-
мана није скраћивано већ је усмеравано према потре-
бама пацијената (  4:00 – 4:30 сати ) уз спровођење по-
себних мера превенција против корона вируса које су 
подигнуте на највиши ниво опреза.

Проблем који ми имамо јесте тај што немамо посеб-ну 
салу (просторију) за изолацију и тренутно наше пози-
тивне пацијенте дијализирамо у посебном временском 
термину тј посебној смени.

Свим нашим пацијентима као и особљу на хемоди-
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јализи, обезбеђене су маске, заштитна опрема и дезин-
фекциона средства.

Мере превенције које спроводимо у нашем центру за 
хемодијализу а тичу се пацијената:

• Сви пацијенти морају носити заштитне маске.

• Испред свих улазних врата за хемодијализу постав-
љење су баријере натопљене хлорно дезинфекционим 
средством за дезинфиковање ципела при уласку у 
ходник хемодијализе.

• На самом улазу, пацијентима се мери телесна 
температура, дезинфикују се руке и испитује се 
епидемиолошка анамнеза сваког пацијената а и за 
чланове породице (Да ли је имао повишену телесну 
температуру, кашаљ, цурење носа, губитак чула мири-
са и укуса, промуклост, гастроинтестиналне тегобе..) 
Уколико неко од пацијената има повишену телесну тем-
пературу, упућује се одмах на антигенско тестирање 
брзим тестом на цовид-19 и уколико је позитиван упу-
ћује се у ковид амбуланту ради даље дијагностике и 
лечења а у договору са нашим лекарима са хемодијали-
зе одлучује се у којој здравственој установи се упућује 
пацијент ради обављања хемодијализе и даљег лечења 
пацијента.

• Пацијенти након уласка, одлажу своју гардеробу у 
посебне, претходно дезинфиковане ормане и обувају 
папуче за улазак у салу за хемодијализу које су такође 
претходно опране и дезинфиковане у дезинфекционом 
средству.

• При уласку у салу за хемодијализу, пацијенти одмах 
врше хигијенску обраду руку и предела артериовенске 
фистуле или графта, топлом водом и сапуном. За 
брисање руку не користимо пешкире, већ посебне 
убрусе за сваког пацијента.

• Веома је важно да пацијент по протоколу – улазак у 
салу за хемодијализу, прање и брисање руку, одлазак на 
вагу за  мерење телесне тежине и до кревета не доди-
рују  ништа рукама уколико то није неопходно како би 
до кревета стигли са чистим рукама и легли у постељу.

• Пре пунктирања артериовенске фистуле или граф-
та, медицинска сестра још једном дезинфикује руке 
пацијената и предео пунктирања а код катетера за 
хемодијализу врши се појачана дезинфекција и чиш-
ћење улазног места катетера уз посебне мере које се 
придржавају медицинске сестре (хигијенска обрада 
улазног места катетера уз посебну заштитну опрему и 
често мењање рукавица након сваког испирања).

• Кревети и апарати пацијента су размакнути на 1,5 м 
колико нам је простор сале за хемодијализу дозвољавао.

Протокол дијализирања позитивних пацијената:

При доласку пацијента, на уласку пацијенти обувају 
два пара каљаче преко своје обуће, дезинфикују се руке, 
стављају још једну маску преко већ једне постављене, 

рукавице навлаче на руке, у свему томе пацијенту аси-
стира медицинска сестра обучена у комплет заштитној 
опреми (скафандер, капа, две маске, визир, рукавице и 
каљаче).

Не додирујући ништа од предмета, пацијенти улазе у 
салу за хемодијализу, одлазе до ваге за мерење телесне 
тежине, након тога до кревета где остављају све своје 
ствари и лежу у постељу, након тога следи укључење 
пацијената.

Након завршетка третмана, поступак је сличан. Па-
цијенту се дезинфикују руке, навлачи рукавице, устаје 
из постеље, одлази на вагу за мерење телесне тежине, 
излази из сале за хемодијализу и након изласка из 
ходника напољу изувају каљаче, скидају рукавице и 
поново им се дезинфикују руке.

Навлаче нове каљаче и стављају нове рукавице за тра-
нспорт посебним санитетом до своје куће.

Мере превенције које се спроводе у нашем центру а 
тичу се медицинског особља и радних површина:

Медицинско особље вакцинисано са две или три дозе 
вакцине против Kовид-19 у зависности од датума вак-
цинације. Упознати и едуковани о мерама превенције 
ширења корона вируса, путевима преношења, важно-
сти константног ношења заштитних маски, честа 
прања руку, употребу рукавица и дезинфекција.

Стална едукација пацијената о превенцији корона ви-
руса такође и о важности вакцинације пацијената; Сви 
наши пацијенти су вакцинисани, тренутно са другом 
дозом вакцине.

Медицинско особље носи комплет заштитну опрему 
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(водоотпорни мантил са дугим рукавима, капу, визир 
или наочаре, маска, рукавице и каљаче) која се након 
употребе одлаже у посебним кесама за инфективни 
отпад.

Медицинске сестре врше дезинфекцију свих радних 
површина, кревета, полица пацијената, ваге за мерење 
телесне тежине, апарата за хемодијализу који се 
поред топле или хладне дезинфекције, дезинфикују 
и споља после сваког третмана стерилним газама и 
дезинфекционим средством.

Хигијенска служба је задужена за дезинфиковање 
свих улазних врата (квака), клупа, ормана, чивилука, 
папуча пацијената, као и за посебно чишћење пода у 
просторијама хемодијализе, посебним дезинфекци-
оним средствима.

Епидемиолошка служба врши прскање просторија од-
ређеним дезинфекционим средствима.

Врши се максимално проветравање просторија након 
смене и након чишћења употребљавамо УВ лампе које 
су подешене у свакој просторији на 15-30 мин третмана.; 
Избегавамо коришћење климе или вентилатора који 
могу распршивати вирус у просторији.

Санитетско возило које довози пацијенте редовно се 
дезинфикује и у току довожења пацијената води се 
рачуна о броју пацијената и размака седења.

Након дијализирања позитивних пацијената спро-
води се посебан третман дезинфекције, пре свега про-
ветравање просторије (сале) за хемодијализу, комплет 
чишћење од пода преко свих радних површина, затим 
укључује се апарат који распршује дезинфекционо 
средство на третману од 15 минута у свакој просторији, 
затим санитарни радник долази и дезинфикује сваки 
део сале и свих осталих просторија посебном кантом 
за те намене, затим се укључује УВ лампа на третману 
паљења и гашења на сваких сат времена целе ноћи до 
ујутру.

Препоруке за пацијенте на програму дијализе:

Вакцинишите се ако то већ нисте учинили.

Останите код куће у данима када немате дијализу и 
излазите само ако је то заиста нужно.

Носите маску и рукавице свуда где год се крећете; де-
зинфикујте руке.

Смањите личне контакте и не посећујте јавна и при-
ватна окупљања

Не поздрављајте се љубљењем, грљењем и руковањем

Одржавајте растојање у простору дуже од 1,5 м.

Постарајте се да имате довољну количину залиха 
хране која повољно утиче на рад бубрега и лекова ; 
око набавке намирница потражите помоћ од чланова 
породице, комшија..

Што чешће прање руку, водом и сапуном.

Користите витамине и сву осталу терапију по 
препорукама лекара.

Дијализа представља специјализовану праксу у систему 
здравствене заштите, чији је циљ заштита, унапређење 
и оптимизација здравственог стања и добробити особа 
које имају обољење бубрега. Ове циљеве нефролошки 
медицински техничари и сестре постижу непосредним 
учествовањем у превенцији и лечењу обољења 
бубрега, помагањем пацијенту, његовој породици 
и друштвеној заједници у ублажавању тегоба и/или 
последица болести бубрега. 

Драги моји, сачувајте и себе и друге, заштитите се од 
ковид вируса, поштујте мере превенције и препоруке 
лекара. Издржите и ово, можете ви то!

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

Обезбеђивање поштовања, заштите 
и остваривања права жена са 

инвалидитетом 

Поводом завршетка Академије лидерства за жене 
са инвалидитетом, Мрежa из круга-Србија одржала 
је завршну конференцију 17.11.2021. године којом 
је уједно најављено и обележавање Недеље жена са 
инвалидитетом која се ове године обележава под 
слоганом „МОЈ ЖИВОТ – МОЈЕ ПРАВО”.

Академија лидерства за жене са инвалидитетом 
реализована је уз подршку Агенције Уједињених 
нација за родну равноправност и оснаживање жена, 
а полазнице Академије су 22 жене са инвалидитетом 
које су похађале двомесечни програм обуке на тему 
лидерства.

Завршној конференцији присуствовала је Марија 
Ристић Марков, шеф Одсека у Сектору за заштиту 
особа са инвалидитетом Министарства за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална питања, која је 
подсетила да питања која се тичу положаја жена 
са инвалидитетом задиру у све области савременог 
живота и захтевају мултисекторску сарадњу.  Наш 
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Савез представљала Татјана Стојановић.

Задатак свих нас је да обезбедимо поштовање, заш-
титу и остваривање права жена са инвалидитетом, 
истакла је Ристић Марков. Представница Сек-
тора за заштиту особа са инвалидитетом је нагла-
сила да је Мрежа из круга један од 33 савеза чији 
рад Министарство подржава и исказала уверење 
да подршка ресорног министарства ни у наред-
ном периоду неће изостати, већ ће бити још свр-
сисходнија и делотворнија.

Ристић Марков је истакла да ће, у циљу унапређења 
конкурсних процедура, а у складу са принципима 
родно одговорног буџетирања, Сектор за заштиту 
особа са инвалидитетом у оквиру конкурса које 
реализује, део средстава определити искључиво за 

подршку пројектима намењеним унапређењу поло-
жаја жена са инвалидитетом.

Уверена сам да ће полазнице Академије стечена зна-
ња применити у пракси, да ће овогодишњу Недељу 
жена са инвалидитетом обележити видљивост и да 
ће порука коју ћемо послати бити МОЈ ЖИВОТ – 
МОЈЕ ПРАВО да будем жена, да будем образована, 
да будем запослена, самостална и другачија, јер 
само тако можемо заједно допринети стварању 
друштва једнаких могућности и Србији без баријера.

Недеља жена са инвалидитетом обележава се сваке 
године у периоду од 17. до 24. новембра, а манифе-
стацију је 2013. године установила Мрежа из круга 
– Србија како би јавности указала на положај жена 
са инвалидитетом у друштву.

Текст је преузет са сајта Министарства за рад, за-
пошљавње, борачка и социјална питања.
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Еуротрансплант

Трансплантација органа је опција лечења која мења 
живот и побољшава квалитет живота пацијената са 
завршном фазом затајења органа. Еуротрансплант 
је 1967. године основао проф. Јон Ј. ван Роод да би 
у потпуности искористио могућности за трансплан-
тацију органа.

Као међународна непрофитна организација, делује 
као посредник између донорских болница и центара 
за трансплантацију у корист пацијената којима је 
потребна трансплантација органа у свим својим 
државама чланицама.

Мрежу Еуротранспланта чине Аустрија, Белгија, 
Хрватска, Немачка, Мађарска, Луксембург, Холан-
дија и Словенија, која опслужује укупну попу-лацију 
од око 137 милиона људи.

Током више од 50 година, Еуротрансплант је омо-
гућио доделу и прекограничну размену органа 
преминулих донора – бубрега, јетре, панкреаса, 
црева, срца и плућа. Партнери у процесу размене 
органа укључују болнице у којима се врше донације 
органа, националне организације за набавку 
органа, центре за трансплантацију, лабораторије за 
типизацију ткива и националне надлежне органе. 
Све ове стране раде заједно са истим заједничким 
циљем: да обезбеде најбољу могућу повезаност 
између доступних донаторских органа и пацијената 
на листи чекања за трансплантацију – и стога да све 
већем броју ових пацијената дају изгледе за живот 
или бољи квалитет живота у будућности.

Центри за трансплантацију у мрежи Еуротрансп-
ланта имају своје пацијенте који чекају на 
трансплантацију органа регистроване у централној 
бази података Еуротранспланта са свим одго-
варајућим релевантним карактеристикама. Чим 
донатор постане доступан, његове или њене 
карактеристике се такође евидентирају у истој бази 
података. Користећи софистицирани компјутерски 
програм, Еуротрансплант може тренутно да 
произведе ‹листу подударања› за сваки орган 
који постане доступан. Ова листа подударања је 
генерисана на основу унапред дефинисаних пра-
вила алокације која узимају у обзир факторе као 
што су крвна група, време проведено на листи 
чекања и релативна хитност. Такође се узимају у 
обзир међународни споразуми о подели органа 
и национални прописи. Ово је у ствари основна 
делатност Еуротранспланта: он ради 24 сата дневно, 
усклађивање органа како постану доступни и 
њихово додељивање пацијентима на листи чекања.

Један од главних предуслова за трансплантацију 
органа је да се давалац и прималац уклапају заједно 
у вези са одређеним карактеристикама као што је 
њихова крвна група, а такође, у случају одређених 
органа као што су бубрези, да типови ткива треба 
да буду међусобно компатибилни. Што се боље 

подудара, мањи је ризик од одбијања и губитка 
органа.

Ово је један од главних разлога зашто међународна 
сарадња преко Еуротранспланта користи свим 
пацијентима у земљама чланицама: велики број 
давалаца и примаоца олакшава постизање бољег 
поклапања расположивих органа даваоца са 
пацијентима на листи чекања, а тиме и побољшање 
како краткорочних тако и дугорочних исхода 
трансплантације. Другим речима, међународна 
сарадња је добра и за стопу преживљавања и за 
квалитет живота. Конкретно, бројне специфичне 
групе пацијената имају веће шансе да на време 
добију одговарајући донорски орган, захваљујући 
међународној сарадњи у Еуротранспланту.

Пацијенти високе хитности

Пацијенти који се налазе на листи чекања за транс-
плантацију подлежу интензивном праћењу, јер тим 
лекара пажљиво прати све промене у пацијентовој 
ситуацији. Ако постоји ризик да пацијент умре у врло 
кратком року ако се не пронађе орган, он или она 
могу бити – под строгим условима – категорисани 
као „високе хитности“ (ХУ) и стога му се додељује 
високо рангирање на листи чекања. Међународна 
сарадња у оквиру Еуротранспланта значи да они 
често брзо добијају орган који спашава живот.

Имунизовани пацијенти

Постоји још једна група пацијената који су кла-
сификовани као „имунизовани“, што значи да 
постоји ризик да имају антитела која ће реаговати 
на крв или ткиво друге особе. Пошто ово 
представља једнако висок ризик од одбацивања 
органа, имунизовани пацијенти испуњавају услове 
за програм „прихватљивог неслагања“ (АМ). 
Овај програм укључује идентификацију оних 
карактеристика ткива које би им биле прихватљиве. 
Ако орган са овим карактеристикама тада постане 
доступан, овим пацијентима се даје приоритет на 
листи утакмица.

Деца

Трећу групу пацијената чине деца, која такође 
добијају посебан ранг на листи чекања и стога 
имају веће шансе да релативно брзо добију орган. 
Образложење овде није само да је добра функција 
органа од виталног значаја за децу у расту, већ и да 
деца по дефиницији имају мање шансе да пронађу 
добар спој, јер су одрасли органи обично превелики 
за њих. Стога је старост још један важан фактор.

Историја и временска линија - Нови приступ

Све до средине шездесетих година 20. века транс-
плантациони хирурзи су поклапали даваоца бубрега 
и пацијента углавном по крвној групи. 

- наставак је на страни 34 -
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Активност Удружења у КБЦ Звездара

Психолошка и психотерапијска подршка особама на 
хемодијализи и нефрологији КБЦ Звездара одржана 
10. и 11.8.2021.године.

Подршка је реализована кроз редовне активности 
Савеза оранизација бубрежних инваида Републике 
Србије уз финансијску подршку Министарства за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања - 
Сектора за заштиту особа са инвалидитетом.

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

Састанак у Министарству здравља

Дана 26.10.2021.  је у Министарству здравља одр-
жан састанак представника НООИС-а и Савеза орга-
низација бубрежних инвалида Републике Србије 
(СОБИС) у вези проширења листе лекова за пацијенте 
на дијализи. Државни секретар, др Мирсад Ђерлек и 
помоћник министра, Драгана Вујичић примили су 
Иванку Јовановић, извршну директорку НООИС-а и 
Сању Бојић, представницу СОБИС-а и том приликом 
разговарали о предлогу за регистровање и стављање 
на позитивну листу једног броја лекова, чиме би се 
знатно побољшао квалитет живота особа на дијализи 
продужио њихов животни век. Самим тим за велики 
број дијализираних особа у Србији био би омогућен 
квалитетнији начин лечења, попут других земаља у 
Европи, али и Региону.

На састанку је договорено да ће Министарство зд-
равља подржати предлоге НООИС-а и СОБИС-а, 
као и да ће упутити иницијативу Републичкој ко-
мисија за лекове да да позитивно мишљење, како 
би Републички фонд за здравствено осигурање на-
ведене лекове уврстио на позитивну листу.

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

Јубиларни концерт Уржин Јелић

Госпођа Уржин Јелић је дана 29.октобра 2021.годи-
не, у Руском дому у Београду, одржала јубиларни 
концерт поводом 25 година уметничке каријере у 
Србији.

Уржин Јелић је члан Опере Народног позоришта у 
Београду, мецосопран, држављанка Србије порек-
лом из Монголије.

Концерту су присуствовали пријатељи, особе на 
третману дијализом, особе са трансплантираним 
бубрезима, као и лекари и медицинске сестре са 
одељења нефрологије и дијализе ВМА којима је 
госпођа Уржин изразила захвалност што су јој 
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адекватним лечењем и пожртвованошћу  омогућили 
да обележи овај јубилеј своје уметничке каријере.

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

УДРУЖЕЊЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Удружење постоји дуги низ година, основано са јед-
ним јединим циљем а то је да се побољша и олакша 
боравак пацијената на хемодијализи.

Захваљујући спонзорима успели смо да купимо 
телевизоре са рутерима и на тај начин успели да 
олакшамо нашим члановима време терапије. Зах-
вални смо Општини Сремска Митровица – одсеку 
за здравство, Адвентистичкој цркви С. Митровица, 
директору Опште болнице С. Митровица др Драгану 
Малобабићу као и мајсторима који су учествовали у 
овом пројекту.

Такође смо успели да реализујемо замену пет клима 
уређаја које су биле дотрајале. За овај подухват 
смо захвални на донацији и подршци директору 
др Драгану Малобабићу, Општинској управи за 
здравство С. Митровица, Општинској управи Шид, 
Адвентистичкој цркви С. Митровица и фамаце-
утској кући „Протон Мед“.

Након дужег времена, на задовољство свих нас, 
успели смо да се скупимо и разменимо искуства 

и поделимо приче које нису биле најлепше јер су 
последице пандемије биле доста видљиве.

Окупљање је било едукативног карактера са радном 
темом „ Последице пандемије корона вируса“.

Задовољство је било видети се и окупити у великом 
броју. Подржали су нас представници Удружења 
Шабац, Старе Пазове, Пантрансплант из Новог 
Сада, Удружење Све за осмех као и представници 
Савеза организација бубрежних инвалида Србије.

Са поносом можемо рећи да су сви присутни би-ли 
задовољни окупљањем и да смо имали један про-
дуктиван дан иза себе.

Захвални смо нашим пријатељима спонзорима, који 
су омогућили окупљање преко 60 чланова, диектору 
Дома ученика С. Митровице Миленку Тодићу за 
гостопримство, маркету „Лука“ као и господину 
Андрићу који је био задужен за музички део вечери.
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Трансплантација бубрега од свиње

Људском организму је најприближнија свиња. Од 
свиње се користе срчани залисци.

До сада је сваки бубрег трансплантиран од свиње 
био одмах одбачен. Откривен је ген који доводи до 
одбацивања. Генетски је модификована свиња и тај 
ген избачен, све уз дозволу надлежних органа.

Бубрег од тако генетски модификоване свиње је 
трансплантиран једној пацијенткињи која је била 
мождано мртва. Да би се лакше пратио ток бубрег 
је трансплантиран на натколеницу. Бубрег је одмах 
почео да ради и ствара мокраћу. Пацијенткиња је 
била на апаратима два дана. За то време није било 
наговештаја да се бубрег одбацује.

Ово је рађено у болници NYU Langone Health у Њу-
јорку. Шеф екипе је био dr Robert Montgomeri.

Ово је врло важно јер у Америци на трансплантацију 
бубрега чека 90 000 пацијената.

Ову вест су објавили бројни медији. Не објављујемо 
фотографије због поштовања ауторских права.

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

МОЈА ЖИВОТНА БОРБА

Ја сам Данијела Видојевић из села Игрош, општина 
Брус. Испричаћу вам моју животну причу. Ја болујем 
од шећерне болести, идем на дијализу и ампутиране 
су ми обе ноге.

Био је новембар месец, тачније 8. новембар 1991. го-

дина, тада ми се открива да болујем од дијабетеса. 
Тада сам имала 8 година (2. разред основне школе). 
Долазим у Дом здравља у Крушевац на Дечије 
одељење, где ми уводе прве дозе инсулина да ми 
спусте шећер. У болници проводим месец дана. Из 
Крушевца ме шаљу на даље испитивање у Београд  
у „Институт за мајку и дете“ код др. Драгана 
Здравковића. Ту ми мењају терапију инсулина и 
одређују испитивања сваког дана. Доктор ме оби-
лази и каже да иде на боље, али инсулин морам да 
примам. На институт за мајку и дете проводим два 
месеца на испитивању. Једног дана каже доктор 
да би требао да ме пребаци у Буковичку бању у 
Аранђеловцу на рехабилитацију на 21 дан. Тамо 
исто радим испитивања након 3 недеље боравка 
продужавају ми још 3 недеље. Боравак у бањи ми 
је био као једна читава година. После истека тог 
продужетка одлазим кући. Примам терапију и 
водим рачуна о исхрани. Сваких три месеца идем 
на контролу у Београд. Онда после шећерне болести 
отказују ми бубрези и слабост вида. Добила сам 
висок притисак који нисам могла да нормализујем 
лековима. 7. марта 2016. године падам у кому у 
раним јутарњим часовима. Не сећам се ничег. 
Одводе ме на хирургију у Крушевац где ми уграђују 
CVK катетер за дијализу. Првих три дијализа се не 
сећам ничег ,јер сам у коми. Након три дијализе 
долазим к себи, али не знам где сам и о чему се 
ради. Када долазим у собу након дијализе видим да 
сам у болници. Долази доктор Бата Андрић где ми 
прича шта ми се заправо десило и до чега је дошло 
до дијализе. Он ми каже да су ми отказали бубрези 
због високог притиска и да морам на дијализу три 
пута недељно, што значи да ћу ићи понедељак, среду 
и петак по 4 сата. Ја тако уплашена прихватам то 
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шта ми доктор каже. Након 20 дана на нефрологији 
одлазим кући. Али долазим из Бруса санитетом 
на дијализу у Крушевац и исто ме враћају назад 
санитетом кући. 2017. Године долази због шећера 
слабљење вида и појаве катаракте. На преглед 
очне клинике у Београд код др Дијане Рисимић 
проналазе крварење на десном оку и катаракту. 
Договором са хирургом др. Гаковић ја одлазим на 
операцију где ми уграђују сочиво на оба ока. На 

првој контроли вид ми се побољшао и видим много 
боље него пре операције. Након операције оба ока и 
даље сам на дијализи. Исте године јавља се гангрена 
на десној нози. Прегледом на хирургији у Крушевцу 
предлажу ампутацију десне ноге. Шаљу ме на VMA 
у Београд 29. августа где ми раде ампутацију ноге 
надколено. Тамо се задржавам месец и по дана. 
Након две године ампутирам леву ногу на хирургији 
у Крушевцу. Идем на дијализу без иједне ноге. На 
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дијализи сам већ 6 година. Моје лечење траје пуних 
30 година.

Ово би била моја животна прича од моје осме године 
живота па све до данас. Сада имам 38 година. Кроз 
шта сам све прошла и остала жива. И даље се борим, 
нема одустајања, идемо даље.

Пацијенткиња: Данијела Видојевић (25.09.1983.)

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

Пошаљите нам ваше приче, проблеме и како сте све 
то превазшли. Такође нам јавите шта бисте желели 
да видите у нашем часопису, које вас теме занимају 
Чекамо!

Моја прича..-Даниела 
Видојковић

Зовем се Даниела Видојковић, живим у селу поред 
Књажевца, село Штрбац. Рођена сам 15.08.1966 
године. Пре много година, разболела сам се од 
полицистизма бубрега. Тада сам имала 24 година. 
У том периоду нисам имала основану породицу, 
посећивала сам контроле код лекара али веома 
ретко. Проблем је почео негде средином новембра 
2015. године. Одједном, осетила сам јак бол у 
коленима и нисам тада отишла одмах код лекара, 
тешила сам се проћиће али је било све горе и горе...

Дана 28.11.2015. године, хоспитализована сам у Зд-
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равственом центру у Зајечару на одељењу Нефро-
логије, где ми је одмах постављен централни венски 
катетер на препони десне ноге. Нисам знала шта ми 
се дешава. Резултати урее и креатинина су били јако 
лоши, са уреом 81 и креатинином 2196. Одмах су 
ме прикључили на дијализу. Нисам ни знала шта је 
то, шта ће ми радити. Пао ми је мрак на очи и нисам 
била свесна ничега. После неког времена, схватила 
сам какав ће бити мој живот везан за дијализу. Ди-
јализирала сам се 3 пута недељно по 4:30 сати. Док-
тор Делић, креирао ми је артериовенску фистулу на 
левој руци преко које и дан данас се дијализирам. 

Захвална сам тиму лекара и медицинским сестрама 
са Нефрологије из Зајечара који су се у мојим теш-
ким тренуцима у борби за живот, борили заједно са 
мном. Велико хвала!

Али сам захвална и Богу. Знамо да је вода извор 
живота али изгледа да за мене није јер мени и оста-
лим бубрежним болесницима вода је ограничена у 
којој мери је смемо конзумирати.

Сада се дијализирам на Хемодијализи Здравственог 
центра Књажевац по старом дијализном протоколу. 
Захваљујем се и докторкама, главној сестри и оста-
лим медицинским сестрама, техничару, возачима и 
свима који брину о мени, о нама...

Уз мене је моја породица, мој супруг, моја ћерка, зет 
и моја унука Јована , која је мој живот а ускоро ћу 

постати и бака још двоје унука.

 

Моја прича није дуга, можда док читате не делује 
вам као тешка али само ја знам како ми је било у 
периоду 2015 године а како ми је и данас. 

Иде живот...

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

Стојче Цековски

Стојче Цековски живи на дијализи 43 године. Уд-
ружење бубрежних пацијената «Нефрон” каже 
да би његов случај требало уврстити у Гинисову 
књигу рекорда због његове дуге борбе и живота 
на дијализи. И заиста, овај човек рођен у Кривој 
Паланци је херој и не одустаје од борбе и изазова 
са којима се стално суочава. Такође је боловао и од 
КОВИД-19 и иако је прошао кроз многе потешкоће, 
ипак се изборио против вируса. Човек са снажном 
вољом, упорношћу, храброшћу и ентузијазмом да 
промени многе ствари и да бубрежни болесници 
добију бољи здравствени третман и савременију 
терапију лековима. Живи са болешћу, која га је 
спречила да оствари све своје животне планове 
и жеље. Није ишао на факултет, никада се није 
запослио, никада није засновао породицу и живи 
са породицом свог брата, која се брине о њему. Он 
пише аутобиографију о својој животној причи, коју 
планира објавити чим заврши.
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По завршетку средње школе 1979. године, Цековски 
је дошао у Скопље и уписао се на Грађевински 
факултет, са жељом и ентузијазмом да једног дана 
постане грађевински инжењер. Никада није имао 
никаквих здравствених проблема и није попио 
ниједну пилулу, али одмах на почетку студија 
осетио је велику жеђ и пио је много течности, затим 
је дошло до отицања ногу и капака, посебно када се 
пробудио јутро. Каже да је одједном почео да осећа 
слабост и губи апетит. Због ових симптома одмах је 
јавио у Дом здравља у Кривој Паланци, а лекари су 
посумњали да има упалу слепог црева. На предлог 
једног од лабораторијских техничара да нешто није 
у реду са његовом крвљу, послат је на преглед у 
Скопље. Одмах је хоспитализован на Клиници за 
нефрологију и остао је у кревету читав месец.

- Дали су ми неке таблете јер сам имао висок 
крвни притисак, што ми се никада раније није 
дешавало, играо сам фудбал, бавио сам се и тежим 
пољопривредним пословима. Остао сам у болници 
читав месец након што сам примљен 15. јануара. 
Дали су ми терапију и пустили ме да идем кући и 
саветовали су ми да пазим на исхрану. Али почетком 
септембра 1979. имао сам прехладу и температуру 
и поново сам завршио у болници. Прва дијализа је 
одржана 4. септембра, процес о коме нисам знао 
ништа. Од тада сам напустио универзитет и посветио 
се болести. Ишао сам на дијализу сваких 15 дана, па 
сваке недеље, па три пута недељно. Није било лако 
путовати од Криве Паланке до Скопља. Дијализа је 
у то време била нешто ново за шта су лекари били 
веома заинтересовани и показали велику бригу за 
нас пацијенте, али су према њиховом искреном 
одзиву и искуству рекли да живот са дијализом траје 
од шест до седам година - каже Цековски.

Тих дана каже да је срео свог пријатеља Ванча, са 
којим су прво разговарали о томе да ли постоји 
лек за болест и каже да је тада од њега схватио да 
је могуће да се човек спаси пресађивањем бубрега. 
Исто је потврдио и лекар, па је након прикупљања 
свих података и докумената отишао у француски 
град Лион, где је то требало да се догоди (на 
трансплантацију бубрега). Али тамошњи прегледи 
су показали да је дијализа која му је урађена у 
Македонији била јако лоша, па су га замолили да се 
врати кући како би побољшао своје стање.

- Неколико месеци, сваки други дан, возили су 
ме у Скопље на дијализу колима хитне помоћи, а 
затим су ми рекли да путујем аутобусом. Устао сам 
у четири ујутру, прешао 100 километара и у седам 
сати био на дијализи у Скопљу. Борили смо се и 
покушавали на све начине, хтели смо да отворимо 
центар за дијализу у Кривој Паланци. На крају смо 
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се изборили, а то се догодило 2004. Уз донацију 
Италије, такав центар је коначно отворен у Кривој 
Паланци. Мој живот на дијализи се наставио, па су 
ми сви органи почели да слабе, имао сам смањен 
вид, отежано кретање. Али након шест месеци 
вратио сам се у Француску, а лекари су пронашли 
много антитела. То је био разлог који их је спречио 
у пресађивању, јер се због тога мој организам не 
би прихватио бубре. Вратио сам се кући, а онда 
ми се догодило још нешто, и након неког времена 
у болници „Ребро“ у Загребу, оперисао сам штитну 
жлезду и након свега овога, све моје жеље, наде и 
животни планови су пропали - каже Цековски.

У време када је почео са дијализом, мисли да 
су лекари били много пажљивији према таквим 
пацијентима, више заинтересовани за бубрежне 
болеснике, покушавали су да сазнају више о 
дијализи и свему везаном за ову медицинску 
гра-ну, желели су да буду у току са европским 
стандардима, али сада каже да није тако. Говори о 
старим апаратима за дијализу, после 20-30 година, 
који су се често кварили док је пацијент био на 
њима, па су лекари морали да искључују пацијенте 
док се поправљају. Али додаје да се сада ситуација 
мало побољшала будући да су центри за дијализу 
у приватним рукама од 2014. године. Он се жалио 
да бубрежни болесници у нашој земљи не добијају 
лекове које добијају у западним земљама, иако 
им је обећано да ће ти лекови бити набављени. Он 
апелује да у нашој земљи започне трансплантација 
у свим већим медицинским центрима у земљи, а 
са се пацијентима са смрћу мозга узме бубреге за 
трансплантацију. - Водимо се примером Хрватске, 
где се годишње уради стотинак трансплантација, а 
код нас свега десетак, са донаторима из породице. 
Позивам на већу транспарентност према овим 
пацијентима, јер је за живот на дијализи потребно 
да пацијент прихвати болест, јер је прихваћено 
да мора сваки дан да иде на посао, да прихвати 
живот на овај начин и са великом самоконтролом 
- додаје Цековски. Има много пријатеља са којима 
контактира и склапа пријатељства на друштвеним 
мрежама. - Ово је мој пријатељ Стојце Цековски из 
Македоније. Велики борац и херој. На дијализи је 
већ 43 године, предуго. Сумњам да постоји неко са 
дужим искуством на дијализном лечењу у Европи 
и свету. Ово је светски рекорд ... добро урађено. 
Залажете се за своју психолошку снагу и вољу за 
животом. Част ми је што вас познајем. Срећно 
даље - пише његов пријатељ Томислав Жуљевић, на 
фејсбук страници Цековског. 

Нефрон апелује на више трансплантација Удружење 
бубрежних пацијената „Нефрон“ 18 година уједињује 
пацијенте из наше земље, а последњих година 
међународно сарађује са сличним удружењима 
са једином сврхом: залагање за интересе и права 
бубрежних пацијената и залагање за промоцију 
лечења дијализом и развој трансплантације. У 
Македонији 1.600 пацијената на дијализи, три пута 

недељно, проводе 4-5 сати на апарату за дијализу 
како би прочистили своју крв. То је једини начин да 
преживе наредних 48 сати. Један пацијент пролази 13 
дијализа месечно, 156 дијализа годишње ... 780 сати 
годишње у центру за дијализу, повезан са апаратом 
који чисти његову крв. - Услови за дијализу у нашој 
земљи значајно су побољшани у односу на прошлост, 
центри су савремени са обновљеном опремом, 
обученим медицинским особљем. Сваки пацијент је 
на дијализи у најближем месту становања, центар за 
дијализу је обезбедио превоз за пацијенте. Међутим, 
за квалитетно лечење на позитивној листи недостају 
савремени лекови, лекови који ће побољшати стање 
и спречити бројне компликације, које настају 
дуготрајном дијализом. Наравно, најбоље решење 
за сваког пацијента је трансплантација, било од 
живог даваоца или леша, али пацијенти који немају 
могућност трансплантације остају на дијализи 
до краја живота. Зато апелујемо на што више 
трансплантација, тренутно се пресађују они који 
су обезбедили познатог живог даваоца, али треба 
повећати број лешева кадавери у којима многи 
пацијенти виде само спас - каже Душко Ђорђијев, 
председник „ Нефрон “.

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

Донација у Јагодини

Славиша Марковић, директор компаније «Неимар» 
у селу Кончареву код Јагодине, градском Удружењу 
бубрежних болесника у Јагодини је донирао 
50.000 динара које је добио уз Октобарску награду 
поводом Дана града Јагодине, за допринос развоју 
грађевинарства.

- Удружење бубрежних болесника у Јагодини по-
стоји две године и има 10 активних чланова, а од 
добијеног новца Удружење је поклонило 11 јор-
ганских чаршава Одсеку за хемодијализу у Ћуприји.

- Остатак ће бити уложен у оно што је најпотребније 
нашим члановима - каже Олга Нешовић. ■
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КАКО ШТО ДУЖЕ И ШТО БОЉЕ 
ЖИВЕТИ НА ДИЈАЛИЗИ

Написао: Никола Грубер

Београд, новембар 2003. 

Рецензија: проф. др Нада Димковић

Тешка хронична бубрежна обољења врло често до-
воде до бубрежне инсуфицијенције која се може 
завршити отказом рада бубрега. Код хроничних 
болесника се то не дешава нагло, већ се функција 
бубрега током времена постепено смањује (болест 
пролази кроз пет стадијума), све до тренутка када је 
рад бубрега недовољан за одржавање живота (низак 
клиренс креатинина, високе вредности урее и 
креатинина у крви, дисбаланс натријума, калијума, 
фосфора, и калцијума итд).

Пацијент може још да мокри, али је чешће коли-
чина излучене мокраће мања од количине унете 
течности, а специфична тежина мокраће је мала. 
Накупљање токсина и продуката метаболизма 
у крви има за пропратне појаве општу слабост, 
мучнину, гађење, свраб по читавом телу, грчеве у 
мишићима, непријатан укус у устима, непријатан 
задах из уста итд.
Услед смањења количине мокраће коју пацијент из-
мокри у току дана у организму се задржавају поред 
токсина и вода и со. То има за последицу висок крв-
ни притисак, главобољу, отежан рад срца (често са 
изливом у срчаној марамици), задржаванје вода 
и у плућима, закисељавање организма организма 
(ацидоза). Пацијент тешко дише, замара се, 
јављају се отоци на ногама. У овој фази бубрежне 
инсуфицијенције терапија диуретицима нема 
ефеката. Тегобе су погоршане присутном анемијом 
која погоршава укупно стање.

До пре око пола века ово је за сваког пацијента који 
болује од бубрежне инсуфицијенције (уремије) био 
крај живота. Данас савремена медицина поуздано 
продужава живот овим болесницима. Једна од мето-
да која омогућава елиминацију токсина и вишка во-
де и соли из организма у случају инсуфицијенције 
(неспособности) бубрега зове се дијализа.

Ова метода лечења омогућава не само отклањање 
интоксикације организма, већ побољшава и стање 
срца, крвних судова, мозга, плућа итд. У случају 
примене хемодијализе, све ово се постиже ко-
ришћењем апарата који се зове вештачки бубрег 
који ради на принципу размене материја између 
крви и дијализне течности и  филтрирање течности 
кроз полупропустљиву мембрану. 
Из године у годину хемодијализа добија на квалитету, 
како развојем електронике и усавршавањем самих 
апарата за дијализу, тако и развојем нових и све 
квалитетнијих материјала за израду мембрана за 

пречишћавање крви (дијализатора) и коришћењем 
нових искустава и сазнања из области медицине.

Сазнање о неминовност лечења хемодијализом за 
сваког пацијента представља велики шок. Прави 
тренутак отпочињања лечења дијализом одредиће 
лекар. Иако се начин живота знатно мења, бла-
говременим упознавањем са хемодијализом, овај 
вид лечења се боље прихвата. Томе доприноси и 
чињеница да уз дијализу долази до побољшања 
опште кондиције и квалитета живота у односу на 
период пре дијализе као и слободније исхране, што 
води скоро нормалном животу, са изузетком времена 
проведеног на дијализи (три пута недељно 4-5 сати). 
Важно је да болесник научи да на дијализи има 
одређена ограничења: потребно је кориговати унос 
течности (нарочито код пацијената који не мокре), 
ограничити унос натријума (слана храна повећава 
жеђ и крвни притисак), избегавати намирнице које 
садрже високи проценат калијума (дијализом се 
калијум недовољно елиминише из крви) и смањити 
унос намирница које садрже фосфате. За већину 
пацијената проблем представља и ограниченост 
кретања. Наиме болесници су везани за градове у 
којима се налазе центри у којима се дијализирају. 
Код нас још увек има мало могућности да пацијенти 
користе услуге дијализних центара из других 
градова. Оно што у већини центара за дијализу 
недостаје је и психијатар чији је задатак да пацијента 
упозна са неопходношћу лечења дијализом, као и да 
га за то лечење психички припреми.

Да би лечење болесника на хемодијализи било 
квалитетно, потребно је, на почетку и на  крају 
дијализе узимати одређене анализе (параметре 
дијализе). Да би и ви, као пацијент, могли да пратите 
резултате и квалитет вашег лечења у наставку ћемо 
покушати да на најједноставнији начин објаснимо 
неке од најважнијих лабораторијских параметара 
који се прате током лечења дијализама.

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПАРАМЕТРИ 

Хемоглобин је тест који вам омогућава да процените 
колико сте анемични. Пацијенти на дијализи су мање 
или више, анемични. Код здраве особе вредности 
хемоглобина су више но код вас јер према сатима 
светских стручњака  за вас се саветује хемоглобин 
од 10-11 g/dl.

Често, по отпочињању лечења дијализама вредност 
хемоглобина полако расте и стабилизује се па се 
каже да је добра крвна слика одллика добре дијализе. 
Уз добру, квалитетну исхрану и добру дијализу као 
и уз примену витамина (фолна киселина, ОХБ12, 
витамини Б комплекса) и гвожђа, доћи ће до поп-
рављања анемије у значајног броја болесника. 
Међутим, код једног броја болесника ове мере нису 
довољне па се отпочиње лечење ињекцијама (на бази 
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еритропоетина) током хемодијализе а које дозира 
лекар на основу ваше вредности хемоглобина. 
Зато се крвна слика прати једном месечно и лек се 
подешава као и доза гвожђа коју болесник прима у 
циљу корекције анемије. 

Уреја се погоршава пропадањем функције бубрега 
и пре дијализе износи око 25 до 30 милимола док 
се на крају хемодијализе вредност смањује на 8 
до 12 милимола. То значи да се за време дијализе 
смањи за 2,5 до 3 пута. Могуће је да ви располажете 
са другачијим бројкама од ових. То не треба да 
вас чуди. Наиме, ниво уреје директно зависи од 
уноса протеина исхраном. Уколико сте исхраном 
пре дијализе унели више протеина, ниво уреје ће 
бити виши, што није праћено ризиком по живот. 
Насупрот томе, низак ниво уреје пре дијализе може 
да указује на проблем лоше исхране. Наравно, ако 
сваку дијализу започињете са нивоом уреје изнад 
50 милимола и ако дијализу завршавате са урејом 
на нивоу око 30 ту већ постоји проблем (лош 
режим исхране, лоша или недовољна дијализа итд). 
Затокажемо да је вредност уреје последица више 
фактора.

Креатинин омогућава као и уреа да се процени 
количина нагомиланих токсина у организму. Он 
настаје метаболизмом  мишића. Што је особа 
крупнија, тежа и има већу мишићну масу, то више 
ствара креатинина. Пре дијализе вредности креа-
тинина у крви се крећу, у зависности од особе, од 
500 до 1000 микромола, а после дијализе требало 
би да вредност буде око 2 пута мања. И ту се јављају 
варијације од особе до особе, али уколико после 
дијализе ниво креатинина остаје висок сигурно 
се ради о лошој или недовољној дијализи. Зато је 
важно нескраћивати дијализу јер токсини остају у 
организму.

Калијум - Пре дијализе ниво калијума у крви се креће 
између 4,5 и 6 милимола, а после дијализе између 
3,5 и 4. Ове вредности су важеће само уколико се 
лабораторијски тест обави непосредно по узимању 
крви, у супротном може дати лажну слику (веће 
вредности). Ниво калијума у крви је веома важан. 
Висок ниво калијума је јако опасан за особу на 
дијализи и може чак да буде смртоносан.   Уколико 
се ниво калијума брзо повећава између дијализа, 
уколико пропустите неку дијализу или су дијализе 
лоше (слаб проток крви, скраћена дијализа) ниво 
калијума ће достићи алармантну вредност између 7 
и 8 милимола и бићете у животној опасности. 

То не би требало да се догоди уколико пазите на 
исхрану, уколико су вам дијализе добре и ако у кући 
имате јонске смоле за оралну употребу  (резонијум).

Сваки пацијент трба да научи симптоме који указују 
на висок ниво калијума у крви а то су:
- осећај трњења или боцкања на табанима, дла-
новима и још више на језику, уснама и око уста,
- неуобичајен замор, гушење, промене у раду срца 

(прескакање)
- ређе, јавља се осећај слабости почиње у стопалима 
и пење се уз ноге и може ићи до непокретности 
(парализе)
- осећај укуса метала у устима
- карактеристично, болесник каже да ‘’не може ни 
рукама, ни ногама’’.
У случају сумње, поготову ако сте нешто мењали у 
исхрани или је дијализа била лоша, а нарочито ако 
сте из неког разлога прескочили дијализу, узмите 
2-3 супене кашике резонијума у мало воде. То ће вас 
заштитити од евентуалних компликација до дија-
лизе која следи. У сваком случају наредна дијализа 
је хитна. 

Калцијум треба да се креће око 2,5 милимола пре 
дијализе и да буде нешто виши након дијализе. 
Уколико је сувише низак, потребно је у лечење 
увести таблете калцијума и Д витамина. Уколико 
је калцијум у крви сувише висок потребно је ура-
дити додатна испитивања да би се утврдио узрок 
(најчешће прекомеран рад паратиреоидне жлезде).

Фосфор мора да буде нижи од 1,6 mmol/l. Повишен 
фосфор је веома штетан како за развој коштане 
болести тако и за настанак компликација од стране 
срца и крвних судова. Болесници се морају строго 
придржавати исхране са малим садржајем фосфора 
али то углавном није довољно па се у терапију уводе 
лекови који снижавају фосфор (ремете преузимање 
фосфора из црева) а то су: калцијум карбонат, 
калцијум ацетат и бројни други лекови које ће лекар 
прописати сходно вредности фосфора у крви.

Магнезијум Вредност треба да се креће у 
границама од 0,80 до 1,25 mmol/l. Стога треба 
пазити да не узимате лекове који садрже много 
магнезијума и немојте их узимати без консултација 
са вашим доктором. Исто се односи и на терапијске 
суплементе који се продају у апотекама.

Алкална фосфатаза одражава активност паратирео-
идних жлезда. Нормална вредност је нижа од 200 
међународних милијединица. Ова вредност се мења 
током дужег периода лечења дијализом, тако да би, 
у случају повећања, требало извршити све прегледе 
које указују на могући проблем са метаболизмом 
костију (калцијум, фосфор, паратиреоидни хормон) 
а да не би дошло до вишеструких прелома костију.

Алкална резерва одређује способност вашег ор-
ганизма да се бори против ацидозе (повећања кисе-
лости крви). Нормалан ниво је око 22 mmol/l пре 
дијализе. Ако је вредност нижа, то лоше утиче на 
кости као и на кардиоваскуларни систем.

Индекси дијализе

За одређивање да ли је дијализа добра или није, 
користе се неки показатељи са урејом: разлика у 
нивоу уреје на почетку и на крају дијализе уз неке 



21

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних  инвалида Републике Србије - година VII, број 13-2021

додатне параметре омогућава да добијете представу 
о квалитету вашег лечења (индекс Kt/V). Уколико се 
током дијализе ниво уреје смањи за 3 пута, дијализа 
је јако добра. Лекари редовно прате овај индекс 
адекватности дијализе, најчешће на три месеца 
и сходно томе подешаваће и ваше лечење (избор 
дијализатора, трајање дијализе и друго).

Остале анализе од значаја

Остале анализе које се најчешће користе и 
примењују за пацијенте на дијализи су:

- Комплетна крвна слика

- ЦРП (који расте у случају инфекције)

- Хемокултуре у потрази за бактеријама у крви

- Феритин и сатурација трансферина у потрази за 
узроцима анемије 

- Паратхормон (ПТХ) да би се оценило стање 
паратиреоидних жлезда

- Липиди и протеини (барем једном у шест месеци) 
да би се утврдило стање ухрањености и спречиле 
компикације на срцу и крвним судовима.

МОГУЋЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ ТОКОМ ЛЕЧЕЊА 
ДИЈАЛИЗОМ

Хипертензија Бубрежни болесници често пате од 
високог притиска, а многи од вас су пре поласка на 
дијализу боловали од тешке форме хипертензије, 
спроводили одговарајућу дијету и узимали храну 
без соли као и лекове против високог притиска. По 
отпочињању дијализе, доза лекова за хипертензију 
се често смањује (некад и искључује), али морате 
да и даље ограничавате унос соли (натријума) и 
воде у организам. У скоро свим случајевима код 
болесника на дијализи хипертензија произилази из 
вишка воде и соли у организму. Против вишка соли 
се мора упорно борити поготову уколико болесник 
не мокри. Вишком воде се оптерећују срце и 
крвни судови што вас излаже ризику од настанка 
компликација које могу бити и фаталне. Стога се 
притисак мора редовно мерити и не би смео бити 
изнад 140/80. Имајте увек у виду да нагли скок 
притиска уз изненадно повећање телесне тежине 
произилазе из вишка воде и соли.

Ако имате квалитетну дијализу, ако избегавате преко-
мерну тежину између дијализа (нормално је испод 
5% од »суве« телесне тежине) и ако контролишете 
унос соли, нећете имати хипертензију током 
дијализе и моћи ћете да приступите евентуалној 
трансплантацији са срцем и крвним судовима у 
добром стању. Не грицкајте слане грицкалице током 
дијализе које не носе никакву корист а могу да штете! 
Код неких пацијената постоје и хипертензија која је 
отпорна на квалитетну дијализу и дијетне мере. У 

тим случајевима се мора применити одговарајуће 
лечење са лековима по савету лекара. Треба 
знати да примена лекова из групе еритропоетина 
(лекови за крвну слику) може довести до пораста 
крвног притиска нарочито код особа које већ имају 
хипертензију те уз еритропоетин крвни притисак 
треба чешће контролисати и по потреби повећати 
дозу антихипертензивних  лекова.

Анемија Анемија је честа код хроничних бубрежних 
болесника, поготову у стадијуму дијализе. Узроци 
анемије су вишеструки а најчешћи су:

- уремија је токсична за коштану срж која про-
изводи црвена крвна зрнца и скраћује њихов век,

- код особа на дијализи често се јавља недостатак 
гвожђа,

- може се догодити да губите много крви (пре-
обилни циклус код жена, непотпуно враћање 
крви на крају дијализе, крварење цревима),

- повишена функција паратиреоидне жлезде 
доприноси анемији,

- упале, тумори

- ваш организам пати од недостатка еритропо-
етина, хормона којег производи здрав бубрег и 
који је неопходан за стварање црвених крвних 
зрнаца.

Као што је напоменуто, изражена анемија на почет-
ку лечења дијализама се коригује током првих ме-
сеци лечења поготову ако су вам дијализе добре, 
исхрана адекватна, ако се исправи евентуални 
недостатак гвожђа и додају витамини, ако немате 
узастопна крварења. На почетку лечења дијализом 
анемија може да доведе до симптома као што су 
задиханост при напору, слабост, убрзан срчани рад 
при сваком напору. Ипак и поред тога многи лекари 
избегавају трансфузију. Питате се зашто. Има за то 
више разлога:

- када се у тело доведу страна црвена крвна зрнца, 
коштана срж прелази у стање мировања тако да, 
после краткотрајног повећања хемоглобина, 
долази до његовог пада на нижи ниво него пре 
трансфузије што пацијента уводи у зачарани 
круг из кога је тешко изаћи,

- применом трансфузија јављају се антитела на 
стране крвне ћелије што спречава успешну 
трансплантацију

- антитела која настају понављаним трансфузија-
ма временом онемогућавају нове трансфузије 
јер болесник има реакцију на ‘туђу крв’

Дакле, за лечење анемије чини се да је најпогодније 
следеће:
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- Спречити крварења (на нос, гинеколошка, шуљеви)

- Појачати исхрану ако није задовољавајућа 
(посетите неко саветовалиште за исхрану)

- Вршити добре дијализе,

- По савету лекара, додавати у терапију гвожђе и ви-
тамине.

Уколико после 6 до 8 месеци оваквог третмана ваш 
ниво хемоглобина буде и даље низак, лекар ће вам 
прописати третман са неким од лекова из групе 
агенаса стимулације еритропоезе (раније еритро-
поетини) што ће значајно поправити стање анемије 
и компликације до којих анемија доводи на другим 
органима (пре свега срцу). 

Неуропатија је последица уремије и јавља се код 
пацијената који имају лоше дијализе. Симптоми 
неуропатије могу да се јаве и пре дијализе и да буду 
разлог ранијег започињања дијализе. Она погађа 
најдуже нерве у телу, нерве у ногама и може да 
изазове и сензитивна и моторна оштећења нерава. 
Сензитивна фаза, која се прва јавља, обухвата болове 
и трњење (пецкања) стопала, мишићи ногу су болни 
на додир, промењена је вибрациона осетљивост, 
увече се у кревету јавља непријатан осећај уморних 
ногу. Моторна фаза се манифестује кроз слабост и 
делимичну немоћ ногу. Понекад ће ваша околина 
приметити да имате сметње при ходу. Како су прво 
погођени мишићи подизачи ногу, пацијент вуче ноге 
при ходу, понекад запиње о степенике или препреке 
на путу или ‘’помеша’’ ноге.

Превенција и лечење неуропатије су једноставни:

- редовне и довољно дуге дијализе,

- дијализатор високопропусних карактеристика,

- нормална исхрана протеинима (нарочито 
квалитетним протеинима: месо, јаја) 

- примена витамина из групе Б (који се губе 
дијализом и надомештају се на крају сваке 
дијализе)

Како се код ових болесника саветују високопропусни 
дијализатори који боље уклањају токсине,  (дија-
лизатори са врло високим коефицијентом ултра-
филтрације >30), истовремено то води знатном 
губитку Б витамина током дијализе. Губитак је 
нарочито висок током хемодијафилтрације Да би се 
то спречило, на крају сваке дијализе се овај губитак 
компензује додавањем 1-2 ампуле Бевиплекса у 
венску комору.

Коштани проблеми Код бубрежних болесника 
могу да се јаве више врста коштаних компликација:

- Адинамична болест костију са слабим реге-
неративним способностима,

- Хиперпаратиреоидизам, разарање кости услед 
повећаног лучења паратхормона од стране 
паратиреоидних жлезда,

- У време употребе алуминијум хидроксида, јавља-
ла се и остеомалација везана за алуминијум те 
се овај лек данас  не препоручује,

- Нагомилавање амилоида у костима, 

- Најзад нису ретке ни мешовите промене на 
костима што је тешко утврдити.

Коштане промене не захватају само кости већ све 
остале органе услед таложења калцијума од чега је 
најопасније таложење калцијума у крвним судовима 
и срцу. Ове компликације је најбоље спречити а 
уколико то није могуће, спровести одговарајуће 
лечење:

- редовна контрола калцијума и фосфора у крви, 
као и алкалне фосфатазе (која  је висока у случа-
ју хиперпаратироидизма). Запамтите да је висок 
фосфор јако опасан и по кости и по срце!

- Кориговање ниског калцијума применом табле-
та калцијума између оброка

- Ако се калцијум не поправи на тај начин,  узимање 
витамина Д али само ако је фосфор регулисан! 
Запамтите, витамин Д се не сме узимати ако је 
фосфор висок јер се тада калцијум и фосфор 
таложе у срце и крвне судове (производ фосфора 
и калцијума у серуму треба бити мањи од 4,4).

- у сасвим случајевима високог калцијума у крви 
подешавање садржаја калцијума у раствору за 
дијализу на ниже вредности,

- редовна контрола паратхормона барем два пута 
годишње,

- радиолошки преглед костију сваке године да би 
се установило да ли се код вас јављају коштане 
промене,

- рентгенска и ултразвучна контрола да ли постоје 
калцификације на срцу и крвним судовима,

- у неким случајевима, ако претходна терапија 
не уроди плодом,  неопходно је хируршко сма-
њивање паратироидних жлезда, о чему ће вас 
саветовати ваш доктор.

Гихт Доста се ретко јавља уз дијализу, много ређе 
него код бубрежних болесника који нису на дија-
лизи. То је изненадни напад у пределу једног 
или више зглобова, не обавезно палца, са јаким 
болом, печењем, црвенилом, упалом и великом 
осетљивошћу. Напад се може лечити специфичним 
лековима (против упала) али је ипак најбоље лечење 
превентивно, а то је добра дијализа и смањење 
мокраћне киселине у крви.
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Треба да знате да постоји болест са веома сличним 
симптомима (псеудо фосфокалцијумски гихт) и 
коју производе кристализације које се јављају код 
високог нивоа фосфора и калцијума. Њено лечење 
се спроводи бољом контролом фосфора.

Дијализни амилоидоза Примећено ја да код неких 
пацијената који су више од 12 година на дијализи 
долази до неких манифестација на зглобовима 
и у мишићима и тетивама око њих. Ова појава 
се објашњава нагомилавањем амилоида, услед 
таложења бета 2 микроглобулина. Познато је да се 
та супстанца, која се не елиминише код недостатка 
бубрежне функције, нагомилава на посебним 
зонама у организму: зоне зглобова, тетиве и зглобне 
капсуле. Резултат тога је да након више година 
дијализе код пацијената могу да се јаве следеће 
компикације:
- синдром карпалног канала, тј. притисак 

нагомиланог амилоида на средишни нерв 
на предњем делу шаке што који изазива јаке 
болове и губитак мишића на шаци и слабију 
покретљивост зглобова, све до инвалидитета. На 
срећу, постоје оперативне методе ослобађања 
нерва које дају добре резултате ако се ураде 
благовремено док нерв не пропадне,

- синовијални напади великих зглобова који 
доводе до болних периартритиса, нарочито код 
рамена, али и колена и кукова,

- геоде, празне шупљине у кости, у близини 
зглобова, које чине кост ломљивом,

- оштећења пршљенова и међупршљенских 
дискуса.

Иако се ове компликације јављају релативно касно 
и упркос чињеници да на веома различите начине 
погађају дугогодишње пацијенте (код неких има 
мало тегоба и после више од двадесет година 
дијализе, а неки су погођени много раније), оне 
забрињавају,  јер битно утичу на квалитет живота 
пацијената. На време извршена трансплантација 
бубрега спречава развој ових компликација, тако 
да о трансплантацији треба размишљати уколико је 
могуће, током првих десет година лечења дијализом.

Охрабрују и методе дијализе које су доступне и код 
нас, а то су хемодијафилтрација и хемофилтрација. 
Ове методе знатно утичу на смањење бета 2 
микроглобулина у крви и самим тим спречавају 
појаву амилоидозе.

Свраб је честа појава при крају хроничне бубрежне 
болести, пре поласка на дијализу и требало би да 
нестане након пар месеци дијализирања. Узрок је 
токсичност уремичног серума, али и нагомилавање 
калцијума и фосфора у крви и у ткивима у склопу 
хиперпаратиреоидизма. Наравно постоје и многи 
други разлози: можда сте алергични на неке 
састојке материјала за дијализу, можда је у питању 

алергија на неке од лекова које узимате, а на крају 
можда патите и од неке болести јетре (хепатитис, 
проблеми са жучи). Свраб се јавља на различите 
начине, различитим местима и јачина варира-некад 
до неиздрживости. Често, многи лекови не помажу 
а најважнија је добра дијализа и нега коже која је 
сува у уремији (мазање кремама и млеком за тело 
да се кожа овлажи).

Пигментација Код неких пацијената кожа поприма 
необичну боју, изгледа преплануло, понекад је и 
сивкастог изгледа, што је последица нагомилавања 
пигмената које здрави бубрези нормално излучују 
из организма. Што је дијализа квалитетнија и 
ефикаснија овај феномен ће мање бити видљив. 
Такође, кожом се путем зноја излучују токсини 
који не могу да се луче бубрезима што је узрок и 
непријатног мириса. Кожа је често испуцала и сува 
што погодује и сврабу. Зато је важно кожу неговати 
редовним свакодневним купањем и мазањем 
млеком за негу коже. 

Инфекције Болесници на хемодијализи имају 
направљен приступ крвним судовима. Уколико 
се ради о фистули, тачке убода могу бити улазна 
врата за разне клице, а најчешће стафилококе. На 
инфекцију су нарочито погодни васкуларна протеза 
и катетер са својим излазним отворима. Ширење 
ових клица по организму може да изазове генералну 
инфекцију која, ако се благовремено и успешно не 
лечи, може имати опасне последице.

Стога, све необјашњиве високе температуре, свака 
сумњива појава близу пунктурне тачке или отвора 
катетера, морају да привуку вашу пажњу и морају 
бити сигнализиране лекару у центру.

Нарочито обратите пажњу на чистоћу. Брижљива 
тоалета, редовна употреба повидона којег оставите 
да делује 3 минута на кожи изнад фистуле пре 
убадања, обавезно прање руку пре дијализе 
средствима за дезинфекцију, употреба рукавица 
и маске нека вам буду приоритети. Болесници на 
дијализи су осетљивији на било које инфекције, брзо 
се разболе и инфекције дуже трају јер су неотпорни. 
Стога се морају чувати и избегавати све оне који 
имају знаке инфекције.

Температура и грозница су најчешће последица 
инфекције. Треба знати да сви општи инфективни 
узроци (грип, инфекција уринарног тракта, 
пнеумопатије, хепатитис) или локални узроци 
(упала васкуларног приступа) могу да буду извор 
температуре током дијализе. Може се чак рећи 
да дијализа на неки начин поспешује појаву 
температуре у тим случајевима. Оно на шта још 
треба посумњати, то је реакција на примењену воду 
за хемодијализу и тада се тегобе обично јављају код 
више болесника истовремено:

- уколико се грозница и температура појаве на 
почетку (сат након почетка дијализе) ради се о 
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загађењу крвотока путем пирогених. То је доста 
ретка појава, углавном безазлена, али за болес-
ника драматична. Грозница и дрхтавица су 
јаке, пораст температуре, која касни за појавом 
грознице, је веома значајан. Не може се пуно 
тога урадити осим узимања парацетамола и 
евентуалног искључивања уколико ситуација 
постане превише непријатна,

- уколико се грозница и температура јављају пред 
крај дијализе, реч је најчешће о загађености 
дијализата. Микроби се током дијализе развијају 
у топлом дијализату, и када су веома бројни, 
ослобађају токсине који пролазе кроз мембрану 
и изазивају реакцију у организму (ризик од 
проласка самих микроба скоро је раван нули). 
Третман је исти: парацетамол и/или раније 
искључење. Савремени апарати нове генерације 
имају као обавезан део и тзв дијасејф филтер код 
кога је потпуно искључена могућност загађења 
дијализата,

- уколико је цела слика сложенија треба узети у 
обзир и могућност инфекције самог организма 
и извршити детаљне прегледе крви да би се 
открио узрок и исти отклонио.

Хепатитис Ненормалан умор, проблеми са варе-
њем (безбојна столица, мучнина, губљење апетита) 
свраб по телу, температура- све су то знаци који 
наводе на хепатитис. Нажалост, вакцинација 
против хепатитиса Б се нередовно спроводи, а нај-
боље је спровести је много пре но што отпочне 
дијализа.  Услед препуних капацитета у центрима за 
хемодијализу (рад у 3 смене) хепатитис Ц може да 
се шири уколико се не поштују епидемиолоке мере. 
Нажалост, не постији вакцина против хепатитиса 
Ц. Једино инсистирањем на коришћењу рукавица, 
правилном и редовном дезинфекцијом апарата за 
дијализу и раздвајањем позитивних и негативних 
пацијената ширење овог непријатног вируса се 
може спречити. 

НЕЖЕЉЕНЕ ПОЈАВЕ ТОКОМ ДИЈАЛИЗЕ

Пад притиска Током дијализе може доћи до повре-
мених падова притиска (хипотензија) поготову 
код болесника који иначе имају низак притисак. 
Симптоми хипотензије се јављају прво као осећај 
забринутости, без видљивог разлога, са или без 
зевања и често је праћена са мучнином или повра-
ћањем (током повраћања притисак може мало да 
порасте, привремено, да би поново пао уколико се 
узрок не отклони). Покушаји да се седне су праћени 
вртоглавицом и ошамућеношћу, околина примећује 
да сте бледи и да вам је ћело орошено знојем. 
Притисак је увек веома низак.

Најчешћи узроци:

- уколико је до пада притиска дошло на почетку 

дијализе, значи да је одузимање крви при 
пуњењу дијализатора било пребрзо. Ова 
реакција се јавља код многих пацијената на 
почетку програма дијализирања. Може се јавити 
и касније уколико вам је притисак пре дијализе 
био веома низак (у том случају би можда 
требали да повећате базну, ‘’суву’’ тежину?). Ако 
вам се то деси, важно је да убудуће не пијете 
лекове за притисак пре хемодијализе. Уколико 
имате тај проблем, покушајте да спречите пад 
притиска пунећи систем и дијализатор сасвим 
лагано (пумпа на 50) и прекините пуњење чим 
крв стигне до дијализатора 

- уколико до пада притиска дође током дијализе, 
највероватнији узрок је прејака ултрафилтрација 
која вам је одједном одузела превише воде и соли. 
Некада болесници траже да се у самом почетку 
дијализе поставе услови који ће омогућити брзо 
скидање тежине што није добро, тежина мора да 
се скида постепено,

- Болесници који доносе прекомерну тежину на 
дијализу такође имају »велике услове дијализе« 
тј. велику ултрафилтрацију коју организам не 
може да поднесе и долази до колапса. Онда се 
болеснику да инфузија те на тај начин никад 
не може да изгуби вишак течности. Овим 
болесницима се саветује да у неколико наредних 
дијализа планирају скидање вишка течности, 
сваке дијализе по мало, а да при томе смање 
унос течности између дијализа. Ако има услова, 
пожељна је и ванредна, додатна хемодијализа,

- Има болесника који имају стално низак притисак 
и на хемодијализи и ван хемодијализе. Њихово 
лечење није лако. Поред општих упутстава, код 
њих се покушава лечење са хладним дијализним 
раствором и са применом инфузија са лековима 
који дижу крвни притисак. Овим болесницима 
се не препоручује да једу током дијализе јер 
онда крв иде у предео желуца, а притисак још 
више опада,

- Нагли пад крвног притиска током хемодијализе 
може бити знак компликације на срцу и крвним 
судовима али тада болесник обично осети још 
неке тегобе (бол у грудима, прескакање срца, 
гушење). Тада треба хитно обавестити лекара јер 
то захтева додатне, хитне анализе и лечење.

Лечење је:

- Бринути о тежини коју доносите на хемодијализу 
(испод 5% укупне идеалне тежине)

- Контролисана ултрафилтрација током процеса 
дијализе

- У време пада притиска обуставите привремено 
ултрафилтрацију,

- Лезите на равно, без јастука,

- Ако то није довољно, потребно је да примите 
инфузију од 100 мл физиолошког раствора.
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Ако је пад притиска превелик, некада је неопходна 
инфузија са 250 мл или више физиолошког раствора 
са или без додатка соли. И поред тегоба оје могу 
бити забрињавајуће, ипак се ово стање да повољно 
решити без последица.

Некада, пад притиска може изазвати и задесно 
крварење. Обично је реч о дефекту на неком од 
крвних екстракорпоралних токова или раздвајање 
у оквиту система за дијализу а у том случају 
одмах реагују сигурносни уређаји на крвном току, 
па је углавном губитак крви минималан. Мало 
физиолошког раствора ће лако надокнадити ту 
изгубљену количину.

Грчеви

Већина вас је већ искусила грчеве или ће их сигурно 
доживети једног дана. Веће су шансе да се јаве ако 
сте узимали превише соли између дијализа или ако 
сте, због изненадног повећања тежине (превише 
течности између третмана), морали да користите 
веома јаку ултрафилтрацију током хемодијализе. 
Грчеви такође могу да буду знак да сте преценили 
базну тежину, нарочито ако су праћени и ниским 
крвним притиском.

Помоћи ће вам мало мишићне активности или 
масажа згрченог мишића. Ако су грчеви веома јаки 
можете прекинути ултрафилтрацију на 15 минута и 
ако то не помогне примити мало сланог раствора. 
Уколико се грчеви јављају током сваке дијализе 
или чак и између третмана а праћени су ниским 
притиском, треба да повећате одређену ''суву'' 
тежину.
Најзад неки грчеви су еквивалент грозници; изме-
рите температуру када нисте сигурни шта је узрок 
вашим грчевима.

Главобоље су последица више могућих узрока:

Главобоље услед вишка течности су најчешће и 
омогућавају вам да оцените да вам је тежина пре-
висока. Дешавају се усред дијализе и праћене 
су повећањем крвног притиска. Веома се добро 
лече исправном ултрафилтрацијом. Главобоље 
услед синдрома неравнотеже настају услед наглих 
варијација у концентрацији токсина у крви и 
можданој течности. Јављају се дакле под посебним 
околностима:

- на самом започињању дијализног лечења када је 
ниво уреје превисок а дијализа ефикасна,

- након значајне промене режима исхране,

- током веома кратких дијализа са веома моћним 
дијализаторима,

- када после одређеног периода недовољних 
дијализа поново извршите ефикасну дијализу.

- током дијализе пре које сте имали паузу 
(прескочену дијализу)

Постоје и главобоље услед тврде воде и оне настају 
услед превелике концентрације калцијума у 
дијализату због лошег функционисања уређаја 
за припрему воде за дијализу. То су доста јаке 
главобоље које се јављају изненада, понекад 
праћене повраћањем и што је чудно, кијањем. И 
у овом случају се ради о појави која захвата више 
болесника одједном те то побуђује сумњу на воду за 
дијализу. 

Наравно, повећана нервна напетост, бриге, поро-
дични или професионални проблеми могу изазвати, 
као и код сваког другог, лакше главобоље које се 
могу јавити током дијализе.

Повраћање

Најчешћи узрок повраћања је пад притиска на дија-
лизи, скок крвног притиска, температурне реакције 
и тврда вода. Ако повраћате често без одређеног 
разлога обавестите вашег лекара. Можда болујете од 
неке болести дигестивног тракта или имате почетне 
симптоме хепатитиса?

РЕЖИМ ИСХРАНЕ

ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ

- Раније сте пре лечења дијализом били на при-
нудној и монотоној дијети, богатој шећером, 
а сиромашном протеинима. Тако сте стекли 
извесне навике у исхрани. Сада је потребно да 
прилагодите вашу исхрану новим могућностима 
коју вам пружа хемодијализа,

- Режим исхране на дијализи мора бити прив-
лачан, разноврстан и уравнотежен,

- Једна од најчешћих грешака у овом домену је 
мишљење да ћете, уколико смањите количину 
хране коју узимате, смањити и вашу потребу за 
дијализом. То није тачно, само ћете смањити 
ваше залихе масти, мишићну масу, ослабићете 
и погоршати вашу анемију и опште стање,

- Највећи непријатељ у вашој исхрани је со која 
изазива жеђ, чини да добијате на тежини и 
повећава притисак, чиме вас приморава на 
много неудобније дијализе са већим бројем 
компликација,

- Уколико је трајање третмана дуже (на пример 
5 сати) са добрим протоком и добрим карак-
теристикама дијализатора опасности од 
калијума су мање, али их свакако не треба 
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занемарити,

- Неке намирнице су толико богате калијумом 
да постају опасне. Не заборавите поред хипер-
тензије, калијум је један од највећих убица на 
дијализи. Стога треба добро знати састав свих 
намирница а поготову оних у чији састав улази 
калијум и фосфор,

- Опасност је утолико већа уколико квалитет 
дијализе опадне (лош проток, кратка дијализа, 
рециркулација у фистули) или када се дијализе 
врше у великом временском размаку (два пута 
недељно).

ЕНЕРГЕТСКИ АСПЕКТ

Циљ исхране је двострук:

- Снабдевање нашег организма енергијом. Ова 
енергетска потпора је најпре дело шећера (угље-
ни хидрати) и масти (липиди). Наш организам 
је способан да их одмах искористи или да их 
складишти у више или мање брзо употребљивом 
облику.

- Снабдевање организма протеинима омогућава 
му да стално обнавља своја ткива, даје му 
отпорност, добру крвну слику и бољи рад свих 
органа.

Енергетска вредност три велике категорије нами-
рница је различита: четири калорије по граму ше-
ћера и протеина и 9 калорија по граму липида. 
Исправна исхрана мора бити уравнотежена, што 
значи да ова три елемента морају бити унета у 
организам у пожељном односу: мање од 25% липи-
да, 15% протеина и остатак угљених хидрата са не-
опходним минералима и витаминима.

Потребе варирају са активношћу. Потребе активног 
земљорадника су двоструке у односу на потребе 
службеника у канцеларији. Ако смањите унос 
калорија, ваше енергетске потребе остају исте, 
тако да је ваш организам приморан да користи 
масти из резерви, па на крају и своја сопствена 
ткива (мишиће), односно да сам себе вари. Стога 
је на дијализи потребна квалитетна и добро 
избалансирана исхрана.

ПРОТЕИНИ

Пре него што сте почели лечење дијализом, уно-
сили сте смањену количину протеина да би се 
смањила количина отпадака настала распадањем 
ових протеина. Сада, уз квалитетне дијализе, оваква 
рестрикција је бескорисна чак и шкодљива јер може 
довести до потхрањености. Квалитет протеина 
се такође узима у обзир. Протеини животињског 
порекла (месо, риба, јаја, млечни производи) су 
богатији квалитетним протеинима у односу на 

биљне протеине (хлеб, пиринач, поврће).

НАТРИЈУМ И ВОДА

Стигли смо у само срце дијете дијализираног 
бубрежног болесника. Морате бити обазриви са 
количином унете воде и смањити унос соли. Зашто? 
Одговор је релативно једноставан: како више не 
мокрите, током дијализе морате да елиминишете 
воду коју сте унели у периоду између две дијализе, 
а чија тежина одговара скоро тачно тежини коју 
сте у међувремену добили. Дакле, да би вам било 
удобно током третмана, треба пазити на унету воду. 
Што се тиче соли, она изазива жеђ, приморавајући 
организам да је на неки начин разблажи. На тај начин 
се повећава укупна количина воде у организму а 
такође и течна запремина крви која циркулише 
изазивајући преоптерећење и хипертензију. Самим 
тим сте принуђени да у кратком временском периоду 
колико трајеа дијализа изгубите велику тежину 
(висока ултрафилтрација), а то узрокује некомфорну 
дијализу која се лоше подноси (пад притиска, 
грчеви) и лоше делује на кардиоваскуларни систем.

Како смањити количину унете соли:

- Избаците јако слану храну (саламуре, сенф, 
слани зачини, инћуни, маслине, сухомеснати 
производи, слани сиреви, слане грицкалице, 
слане кифле),

- Избегавајте готову куповну храну која је често 
слана због конзервирања иако има слаткасти 
укус (колачи, бисквити, разне конзерве),

- Клоните се оброка у ресторанима или мензама 
где не можете да наручите неслана јела. (кисели 
купус, пасуљ са сувим месом, сарме).

- Храните код куће храном која, због мање 
количине соли, неће обавезно бити досадна и 
безукусна уколико научите да за побољшање 
укуса користите разне додатке: мирођије, бели 
и црни лук, лимун, сирће, бибер итд.

- Ако волите да једете хлеб, водите рачуна да 
садржи доста соли (100 гр хлеба садржи 300 до 
400 мг натријума). Не претерујте са количином.

- Можете себи понекад дозволити мало слободе 
(добра вечера у добром ресторану). Али то 
чините увек пред дијализу и не превише често.

- Што се количине течности тиче, биће неопходно 
да промените своје навике уколико сте пили 
чак и кад нисте жедни и да се прилагодите 
околностима. Ако треба да окопате башту по 
јаком сунцу, можете да пијете више него ако 
читате новине у хладу. Боље је попити једну или 
две чашице доброг црног вина него бокал воде.

- Водите рачуна и о томе да у свим намирницама 
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које у току дана конзумирате има воде (од 9% 
у хлебу до преко 90% у неким врстама воћа и 
поврћа). И ово је, такође, течност коју уносите 
у  организам. 

- Ако се дијализирате у болници имате слободан 
викенд. Тада морате да обратите посебну пажњу 
на унос течности. Јер. не заборавите - имате 
паузу између дијализа од 68 сати.

КАЛИЈУМ

Унос калијума се врши искључиво путем хране и мо-
же се избацити једино путем мокраће код здравих 
и путем дијализе код вас. Ризици од повећаног 
калијума су већ раније описани. Треба поново 
напоменути колико је за пацијенте на дијализи 
опасан висок калијум. У случају било какве сумње 
потребно је узети смоле (резонијум) и сетите се да он 
може бити спасоносан. Али са његовом употребом 
не треба претеријвати.

Како смањити унос калијума:

- Избегавајте храну богату калијумом: чоколада, 
свеже и суво воће, свеже сушено поврће,

- Избегавајте током сезоне стално грицкање чиме 
се тешко одређује стварна количина хране која 
се уноси. Ставите одређену количину трешања 
или јагода у тањир и останите при томе,

- Чувајте се следећих намирница: пасуљ, грашак, 
урме, смокве и суве кајсије, кикирики, пистаћи, 
ораси, лешници, ушећерено воће, све врсте 
чоколаде, банане, диње, парадајз, печурке итд.

- Имајте при руци увек табелу са количинама 
калијума у појединим намирницама па, кад год 
је то могуће, направите најбољи избор.

Наравно, то је тешко, јер све намирнице садрже више 
или мање калијума, али ипак будите максимално 
опрезни. Уколико морате да попустите нека то 
буде уочи саме дијализе или током првих пола сата 
дијализзе. Увек имајте смоле (резонијум) при руци.

ПАЖЊА! Избегавајте специјалне дијеталне соли 
(замене за соли), оне врло често калијум.

ЛИПИДИ

Све чешће стручњаци бубрежну инсуфицијенцију 
повезују са атеросклерозом и то из најмање два раз-
лога:

- Атеросклероза је код многих, сам узрок бубреж-
не инсуфицијенције, што их је и довело до дија-
лизе,

- Лоша бубрежна функција има утицаја на ниво 
липида. Подиже се ниво триглицерида у крви 

тако да се може говорити о атеросклерози код 
пацијената на дијализи.

Последица тога је повећана кртост па чак и 
сужавање крвних судова и повећан ризик од 
кардиоваскуларних компликација (мождани и 
срчани удар, закречење крвних судова ногу). Ово 
је још више изражено код пацијената са лоше 
контролисаним притиском.

Како смањити ниво холестерола у крви:

- Избегавајте јаја, изнутрице, морске плодове, 
свежу свињетину, сухомеснате производе,

- Замените путер са маргарином, сунцокретово 
уље замените маслиновим хладно цеђеним,

- Масне сиреве замените немасним (бели сир, 
јогурт, сиреви са мало масноће),

- Једите поврће (најбоље барено), рибу, крто месо 
и воћку по оброку (јабука или крушка).

Да би смањили ниво триглицерида у крви до 
максимума смањите:

- Веома слатке намирнице (слаткиши, колачи, со-
кови, сирупи, чоколада).

- Јака алкохолна пића. 

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

Табеле са саставом хране објављујемо у посебној 
брошури.

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

Маринко Дивјак

“ПОМИСЛИО САМ: ЖИВ САМ! “ Маринко је пре 
десет година добио бубрег и НОВ ЖИВОТ, ово је ње-
гова прича

“Пре операције рекао сам медицинској сестри: 
Сенка, ти ћеш бити прво што ћу угледати кад се 
пробудим. Будим се, испред мене маска за лице и 
два предивна плава ока. Помислио сам: жив сам, а 
онда смо обоје почели да плачемо.

- Још 2004. сасвим неочекивано одједном сам се 
почео да се осећам малаксало, надуто и у једном 
тренутку ми је скочио притисак који је тада био 240 
са 180..

Врло брзо сазнаје и страшну истину - лекари конс-
татују да су му оба бубрега стала.

Како је то могуће? Маринко признаје да је то мало 
било због немара, непажње, а доста и до наследног 
фактора - мајка му је умрла на дијализи.
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Каже и да је кобно било то што се код хроничне буб-
режне инсуфицијенције симптоми не примете, јер 
она, наводи, не боли.

- Морао сам на дијализу, ништа друго није преостало. 
То је био јако тежак период. Сваког другог дана сам 
путовао у Бачку Паланку , јер у Новом Саду, одакле 
сам, није било места у том тренутку.

Истиче и да му је најтеже од свега било то што је у 
целом том процесу значајно ограничен унос воде и 
хране.

Док идете на дијализу, како каже, за два дана можете 
унети само пола литре воде,

- Ако желите да поједете банану, боље је да ту 
помисао избаците из главе, јер је пуна калијума, а 
јабуку можете појести, али да није много велика, јер 
је пуна воде, па се може десити да сте јако жедни, али 
да сте након поједене јабуке пуни воде - објашњава 
нам и додаје да се често шалио са собом говорећи да 
ће умрети “жедан, а пун воде”.

 Сада активно ради и на промоцији донорства

Живот на дијализи није дуготрајан, каже, тако да је 
једина његова шанса била трансплантација. Одмах 
се прикључио и свим организацијама и удружењима 
особа на дијализи и за трансплантацију.

А онда је уследио судбоносни позив. Позив, који је 
све променио.

- Предвече једног дана позвали су ме из Клиничког 
центра Војводине да ми кажу да постоји могућност 
да ћу добити бубрег. Након многобројних претрага, 
срећом доноров бубрег се поклапао са мојим и ја 
сам био изабран да ми баш тај бубрег, тог донора 
да један нови живот. Операција се десила баш на 
Светог Луку 31. октобра 2009. године.

Тада после свих мука почиње лепша страна живо-
та. То изазвало неописиву срећу у породици и зах-
ваљујући томе успео да дочека и унуке, које, верује 
не би упознао да је остао само на дијализи.

Када је оперисан, Маринко је имао 57 година. Најве-
ћа срећа, осим што је своју породицу неизмерно об-
радовао, је и то што напокон може да се слободно 
креће, путује, пије воде колико жели и једе већину 
ствари које није смео раније.
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Маринко сада активно ради и кроз удружења тако 
што промовише донорство.

А донор?

Према нашим законским принципима упознавања 
између породица донора и ономе коме је дониран 
орган нема, а да би се то остварило, потребно је да 
се прође Етички комитет и да се сложе обе стране да 
желе да се упознају.

Јако би желео да упозна породицу донора и захали 
им се лично

- На жалост до тога није још увек дошло, а јако бих 
то желео, да им се захвалим. Оно што знам је да сам 
добио женски бубрег. Девојка, чија је мајка умрла, 
без размишљања и убеђивања, пристала је да уступи 
мајчин орган после смрти, што је најхуманији гест 
икад.

Свој прави, или, како каже «стари» рођендан више 
не слави, већ онај дан када је добио нов бубрег и 
да једва чека да види шта му је још лепо овај нови 
живот припремио.

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

Шаљите нам ваше приче!

Свраб код болесника на дијализи

ВМС Кристина Марковић

Главна сестра Одсека за хемодијализу Здравственог 
центра Књажевац.

Кожа је наш највећи орган, она нас штити, помаже 
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да одржавамо нормалну температуру, даје нам чуло 
додира итд..

Свраб или уремични пруритис је један од нај-
чешћих симптома код болесника на дијализи. Та-
чан узрок свраба код болесника на дијализи још 
увек није прецизно дефинисан тј разоткривен али 
се претпоставља да су један од узрока што се тиче 
дијализе – недостатак или недовољно ефикасна ди-
јализа.

Уколико се свраб појављује само током или после 
дијализе може се посумњати на алергијску реак-
цију тј преосетљивост болесника на неке делове 
дијализног сета, односно дијализатора који се стери-
лише етилен – оксидом, гасом којим се стерилишу 
дијализатори, линије и игле за дијализу.

Зато је веома важна добра припрема, односно испи-
рање дијализатора и линија за дијализу. 

Унутрашњост дијализатора је у директном кон-
такту са крвљу пацијента. Неопходно је  да уну-
трашњост дијализатора буде стерилна, тј. да не 
садржи микроорганизме. Осим свих хигијенских 
мера у процесу производње, дијализатор се после 
производње мора стерилисати. Током дејства 
стерилишућег агенса на мембрану дијализатора 
стварају се или ослобађају одређена хемијска 
једињења, а ако су присутни микроорганизми, 
они се деструишу (разграде), па заостану њихови 
делови. У току припреме дијализатора све се то мора 
уклонити. Они делови екстракорпоралног сета који 
садрже етилен - оксид, а то је гас познат по томе што 
се тешко уклања из крајњих делова дијализног сета,  
код пацијената често изазива алергијске реакције 
или реакције преосетљивости (хиперсензитивности), 
морају бити изузетно добро испрани.  Тако да је за 
испирање етилен-оксида недовољно користити 0,5 Л 
физиолошког раствора, а камоли за цео дијализатор 
којег та количина раствора може само да навлажи, 
али не и да испере, што значи да што већа количина 
испирања физиолошким раствором смањује ризик 
хиперсензитивности. Такође један од узрока појаве 
свраба код болесника на дијализи може бити и 
састав и чистоћа дијализне течности, где је ацетат 
главни састојак који може изазвати свраб.

Хепарин такође може бити узрок свраба.

Затим , веома је важна контрола лабораторијских 
вредности калцијума, фосфора, магнезијума, па-
ратхормона и витамина Д као и лабораторијске 
вредности функције јетре. Недостатак гвожђа се 
такође помиње као један од узрока свраба код 
дијализних болесника, јер се по нормализацији 
параметара гвожђа, свраб код тих болесника 
изгубио.

Дешавало се и да витамин Д (Alpha D3 или Ro-
caltrol) узиман редовно уз Калцијум - карбонат и 
дијализну течност пуну калцијума (1,75 ммол/Л 

јонског калцијума). Плус храна пуна фосфора, којег 
CaCO3 (калцијум – карбонат) није успео да повеже. 
Честа повишења калцијума и фосфора у крви, 
изазивају њихово међусобно спајање и таложење 
на зидовима крвних судова или у другим меким 
ткивима и органима, укључујући и кожу. Тако 
настају калцификати, које свраб само погоршава, јер 
се стварањем упале, они дефинитивно учвршћују.

Отклањање узрока свраба код болесника на дијализи:

- Обезбедити веома ефикасне хемодијализе. Што 
чешће, што дуже, са дијализатором велике површине 
и пропустљивости, и са додатном филтрацијом, 
по могућности, са већом запремином испирања 
физиолошким раствором.

- Ако је нека супстанца из дијализног сета изазивала 
свраб, мењати цео сет или поједине компоненте 
(игле, линије, дијализаторе, концентрате, дезинфи-
цијенсе, …) док се не пронађе сет или третман који 
не изазива или не погоршава сврбеж.

Ако уремија и алергија нису узроковали свраб, онда 
треба одмах прекинути узимање витамина Д (Alpha 
D3 или Rocaltrol, Oligovit и слично), да се провери 
да ли ће се свраб после тога изгубити, односно ко-
рекција терапије калцијума као и остале терапије 
по налогу лекара.

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

ДИЈАЛИЗА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ 

(трећи наставак)

Социјална права
Сви болесници на дијализи имају право на телесно 
оштећење у износу од 100% и право на новчани до-
датак због потребе неге и помоћи другог лица. Про-
блем је што се потпуно непотребно болесницима 
заказују контроле на годину или две године.

Постоји право повраћаја пореза на додату вред-
ност (ПДВ) код увоза аутомобила. За то је пре увоза 
неопходно добити одговарајуће решење Мини-
старства рада, запошљавања, борачка и социјална 
питања. То решење се чека два месеца од подношења 
захтева. Тако увезен аутомобил се не може продати 
у току пет година за нове и три године за половни 
аутомобил. Код регистрације аутомобила плаћа се 
само осигурање умањено за 10%, налепница, а ако 
је потребна замена онда и саобраћајна дозвола и 
таблице. Остало се не плаћа. За остварења овог права 
треба имати потврду коју издаје Фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање. Путеви Србије издају 
картицу за бесплатно коришћење аутопутева у 
Србији. Налепница са ознаком инвалида омогућава 
паркирање на месту за инвалиде и издаје је 
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локална самоуправа. Град Београд издаје другачије 
налепнице и у Београду не прихватају налепнице 
издате у другим местима Србије. Телеком Србија 
даје попуст за фиксни телефон и интернет (АДСЛ) 
у износу од 50%. У многим местима постоји попуст 
за плаћање трошкова становања. Сви други попусти 
су регулисани на нивоу локалних самоуправа и 
разликује се међусобно.

Удружења болесника
Министарство здравља и Фонд за здравствену заш-
титу имају циљ да смање трошкове за болеснике на 
дијализи. Болесници имају жељу да имају боље ле-
чење и бољу дијализу. Појединац нема никакве шансе 
да било шта промени. Зато се болесници организују 
у удружења. Тако организовани покушавају да се 
изборе за боље лечење и боље дијализе. Удружења су 
(не сва) удружена у Савез организација бубрежних 
инвалида Србије са седиштем у Београду и Савез 
бубрежних инвалида Војводине са седиштем у Но-
вом Саду.

Дијализа је регулисана одговарајућим правилни-
цима. Ти правилници, у појединим деловима, нису 
повољни за болеснике на дијализи. Други проблем 
је да се они делови правилника који су повољни за 
болеснике понекада не примењују. Зато удружења 
покушавају да промене правилнике, а да се већ по-
стојећи правилници више поштују.

У томе је битно и образовање болесника па постоје 
часописи и књиге о дијализи. Број разних предавања 
је знатно већи. Нека (малобројна) удружења су врло 
активна, али у многим местима не постоје удруже-
ња, или нису активна иако постоје.

Велики је проблем што је много болесника потпуно 
незаинтересовано за своје здравље, а још је већи 
број који мисле да се ништа не може променити и 
не учествују у раду удружења. 

Практични савети – како преживети
Живот болесника на дијализи се битно и много раз-
ликује од живота других људи. Најбоље би било 
да болесник буде припремљен за дијализу, али је 
чињеница да велика већина болесника стиже на 
дијализу изненада, потпуно неприпремљено. Циљ 
ове књиге је да помогне болесницима и не само 
њима. Први део је писан као и све књиге, а овде ћу 
покушати да јасније, разумљивије помогнем болес-
ницима.

Болесници добијају информације од доктора, меди-
цинских сестара, књига, часописа, али је врло важно 
и размена информација и искустава међусобно 
међу болесницима. Болесник би требало да буде 
обавештен и припремљен и психолошки, али и 

физички. Најбоље би било да има артериовенску 
фистулу спремну још пре почетка дијализе и када 
буде неопходно да се дијализира преко те фистуле.

На жалост велики број болесника буде животно угро-
жен, а нема спремну фистулу. Онда морају да се ко-
ристе привремени дијализни катетери. Најчешће се 
постављају на врат у вратну вену (vena iugularis), а 
знатно ређе у препону, у бутну вену (vena femoralis). 
То се некада уради брзо, али врло често у пракси то 
није тако једноставно. Када болесник добије катетер 
за дијализу, или ако већ има артериовенску фистулу, 
почиње се са дијализом. 

Врло важан податак за дијализу је сува тежина. Од 
ње битно зависе компликације на дијализи. Она се 
одређује на основу покушаја и погрешака. Врло 
често се дешава са првим дијализама да болесник 
има значајни пад крвног притиска, грчеве и друге 
компликације због лоше одређене суве тежине. 

Ако је сува тежина одређена превисоко болесник 
ће имати висок крвни притисак који не може да 
се регулише лековима, гушење, отоке. Параметре 
дијализе одређује медицинско особље и утицај 
болесника је мали, али је неопходно да болесник 
пријави све сметње. Мој савет је да болесник никако 
не спава у току дијализе. Велика већина болесника 
спава у току дијализе и нису у стању да на време 
примете и пријаве своје проблеме.

Дијализа узима све мале молекуле укључујући и 
материје које су нам неопходне. У принципу треба 
надокнадити све што дијализа узима. У Србији 
се обично даје неки од препарата еритропетина, 
гвожђе, витамини групе Б и витамин Ц. С обзиром 
да дијализа узима све витамине групе Б било би до-
бро да се након дијализе добије неки од препарата 
који у себи има све витамине те групе (Beviplex), а с 
обзиром да недостатак витамина Б

1
 и биотина (познат 

и као витамин Б
7
) изазивају периферну неуропатију 

повремено треба узимати и њих. Болесницима на 
дијализи обично недостаје и Л-карнитин, па његово 
повремено узимање добро делује. У случају да не 
добијате нешто од набројаног из било ког разлога 
(обично нека несташица због популарних тендера) 
препоручује се да то набавити сами. Дуже недавање 
еритропетина и препарата гвожђа битно погоршава 
крвну слику па је увек боље платити то него битно 
погоршати крвну слику.

Врло велики проблем су операције артериовенских 
фистула. Оне се чекају, заказују, одлажу, тако да 
већина болесника дуго чека на операцију. Они који 
могу да плате могу то да ураде у приватној здрав-
ственој заштити без заказивања и чекања.

Исхрана је врло важна. Мора се пазити да унос 
калијума, натријума и фосфата буде што мањи, 
а унос енергије и беланчевина довољан. За то се 
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обично користе различите таблице са подацима о 
саставу хране. Врло често се дешава да наведени 
састав буде различит у различитим таблицама. На 
самом почетку лечења дијализом обично постоји 
одређена мала функција бубрега, али се она вре-
меном смањује. Због тога на почетку дијализа 
може бити мање квалитетна, а и непоштовање свих 
препорука о исхрани није баш толико опасно као 
касније када више не постоји никаква функција бу-
брега.

Већи унос калијума је изузетно опасан и може до-
вести до смрти болесника између две дијализе. Не 
смеју се узимати намирнице са много калијума. 
То су банане, диња, тиква, сво коштуњаво воће (ба-
деми, ораси, лешници, кестен), суво грожђе, суве 
смокве, спанаћ, бели лук. Калијума има најмање 
у малинама, јагодама и јабукама. Повишене вред-
ности калијума у серуму изазивају слабост срца, 
гушење, мучнину, слабост мишића, и то је најчешћи 
узрок смрти на дијализи. С обзиром да је у овом 
тексту тешко навести све намирнице предлаже се 
да се таблице погледају пре узимања неког воћа или 
неке хране. И превише ниске вредности калијума у 
крви могу бити изузетно опасне. Неки болесници 
потцењују значај калијума и долазе у ситуације када 
је неопходно да им се ради хитна ванредна дијализа. 
На жалост познавао сам болесника који је умро због 
превеликог калијума.

Натријум се додаје храни додавањем кухињске 
соли и унос треба да буде што мањи јер велики 
унос доводи до жеђи и уноса превелике количине 
течности што доводи до великих компликација. 
Превелики унос течности доводи до тога да је тежина 
између две дијализе превелика, да се на дијализи 
скида превелика тежина што доводи до пада 
крвног притиска, грчева и других компликација. 
У принципу повећање телесне тежине између две 
дијализе не би смело да пређе 5% од телесне тежине 
препоручује се до 3,5%.

Фосфати су тихи убица и доводе до превеликих про-
блема па их треба максимално смањити. Има их нај-
више у старим преврелим пуномасним сиревима, 
сардинама у уљу, сухомеснатим производима. Кока 
кола и слична пића се не смеју узимати јер садрже 
велику количину фосфата. Не смеју се користити 
ни такозвана енергетска пића. Фосфати заједно са 
повишеним калцијумом доводе до тешких промена 
на крвним судовима, до озбиљних компликација и 
до смрти. Лично сам познавао младића који је умро 
у тридесет петој години живота због компликација 
изазваних високим фосфатима.

Неопходно је уносити довољно енергије и више 
беланчевина (бар 50% животињског порекла) од 
количине коју уносе здраве особе јер дијализа узима 
извесну количину беланчевина. Недовољан унос 

хране, посебно недовољан унос беланчевина доводе 
до смањене количине албумина у крви што знатно 
погоршава квалитет живота, битно скраћује дужину 
живота, доводи до тешких малокрвности које се не 
могу ничим побољшати.

Мања количина алкохола је дозвољена, а то је једна 
чашица жестоког пића или чаша вина или 0,5 литра 
пива дневно. Дијализа одлично елиминише алкохол 
из крви.

Од намирница које се уносе треба уносити довољно 
меса а избегавати црну џигерицу, сардину и туњеви-
ну у уљу. Од риба се препоручује сомовина и скуша. 
Треба избегавати пуномасне и све старе сиреве, а 
јогурт и млеко се могу користити у ограниченој ко-
личини.

Масти, уља, путер, маргарин, мајонез нису проб-
лематични што се тиче калијума и фосфата, али 
треба пазити на количину соли и да се не унесе 
превише масноће у организам.

Од житарица гриз има највише калијума и фосфата. 
Обичан хлеб није проблематичан.

Од воћа су најопасније банане и уопште их не тре-
ба јести, а много калијума садрже диње, тиква и 
сво коштуњаво воће, суво грожђе и суве смокве. 
Најмање калијума имају малине, јагоде, јабука.

Поврће у принципу нема много фосфата али има 
доста калијума, нарочито спанаћ, пасуљ, суви 
грашак. Они се могу јести али ређе и у мањим ко-
личинама. Паприка и краставац имају најмање ка-
лијума.

Кафа, какао и чоколаде имају много калијума, али 
се ипак могу узимати врло мале количине јер се ра-
ди о малим количинама.

Један од трикова да се смањи количина калијума у 
храни је да се храна прокува и вода баци и затим 
доспе нова вода. Са баченом водом баци се и доста 
калијума.

Ако се не ради о тешком физичком послу препо-
ручује се да болесник на дијализи настави да ради 
свој посао. Посао је много лакше организовати 
ако је болесник на кућној хемодијализи јер је онда 
знатно лакше ускладити време за дијализу и радне 
обавезе. Болесници на перитонеумској дијализи 
имају проблеме око посла јер морају да обављају 
дијализу више пута дневно. Они могу да раде само 
послове који се раде кући, што је у доба интернета 
све чешћа могућност.

Ако болесник не може да ради, добро је да има неки 
хоби и да буде што је могуће активнији.

Путовања су могућа, али су велики проблем јер су 
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скоро сви дијализни центри у Србији преоптерећени 
и врло често није могуће обезбедити место за 
дијализу, а дијализа у иностранству је прескупа 
за већину болесника из Србије. Ипак путовања су 
могућа уз претходан договор око дијализе. Нај-
повољније цене дијализе имају Македонија, Бу-
гарска, а Црна Гора и Грчка су скупље.

Путовање је могуће на бројне дестинације, али 
захтева озбиљну организацију и планирање уна-
пред. Ту су и могући финансијски проблеми и 
здравствени ризик. Равнотежа течности ће бити 
проблем у топлим климатским условима. Губици 
течности су повећани и болесници могу постати 
дехидрирани и имати пад крвног притиска ако 
не повећају унос течности. Неки болесници могу 
постати преоптерећени течностима јер пију преви-
ше због повећане жеђи. 

Цревне инфекције су чешће приликом путовања и 
могу довести до неравнотеже течности и електро-
лита. 

Болесници на дијализи не треба да добијају живе 
вакцине (нпр. жута грозница), али могу (и треба) да 
добију инактивисане (нпр. тифус). 

Болесници  треба да носе лекове који су им потребни, 
листу лекова, шприцеве, игле. Еритропоетин треба 
држати на хладном, у хладној кутији за путовања и 
ставити га у фрижидер одмах по доласку на одре-
диште. 

Болесници на перитонеумској дијализи могу има-
ти проблема јер течности на располагању могу 
бити различите од оних код куће. Требало би да 
носе са собом антибиотике у случају да се развије 
перитонитис (запаљење трбушне марамице).

Болесници на хемодијализи морају да унапред 
успоставе контакт, пошаљу лекарски извештај укљу-
чујући недавне анализе на хепатитис и ХИВ, као и 
детаље за режим дијализе, а можда ће бити потребно 
писмо лекара. Болесници ће морати да плате за 
дијализу, и по повратку са пута да покушају да им 
Фонд за здравствену заштиту врати средства. Фонд 
за здравствену заштиту инсистира да се одлазак у 
иностранство најави фонду и дијализном центру где 
се болесник дијализира најмање месец дана пре по-
ласка на пут. 

Постоји ризик од инфекције хепатитисом. Инфек-
ција хепатитисом не би смела да се деси ако се све 
ради стерилно, али се ипак дешава нарочито у тако-
званим земљама у развоју. 

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

Књигу можете добити бесплатно, плаћате само 
поштарину. Јавите се на 069 4802795, у радно 
време.

Савет за унапређење положаја особа 
са инвалидитетом

Текст и фотографије преузете од ТВ Бор

У Бору је формиран Локални савет за унапређење 
положаја особа са инвалидитетом, чији је циљ брже 
и ефикасније решавање њихових проблема. Да 
би рад организација, које окупљају особе са инва-
лидитетом био што квалитетнији и успешнији, 
неопходна су и одговарајућа финансијска средства.

“У току је јавна расправа о буџету за наредну годину, 
тако да је главна тема састанка била издвајање за 
потребе рада удружења особа са инвалидитетом. 
На основу проблема који су истакнути, у наредној 
години ће бити издвојено пет милиона динара”, 
рекао је Добрица Ђурић, члан Градског већа.

Највећи проблеми особа са инвалидитетом су, при-
ступачност објектима, простор за рад, сарадња са 
градском управом, а уз то и менталитет људи који 
немају разумевања за њих.

“Покушаћемо посредством медија да укажемо на 
проблем неразумевања наших људи за особе са 
инвалидитетом. Они су наше комшије, пријатељи и 
потпуно једнаки са осталима”, додао је Ђурић.

Тачан број људи са инвалидитетом у Бору још увек 
није утврђен, али то је један од задатака Локалног 
савета за унапређење њиховог положаја у наредном 
периоду. Процењује се да их, заједно са инвалидима 
рада из бившег Рударско топионичарског басена, 
има десетак одсто. У Бору постоји десетак удружења 
која окупљају особе са инвалидитетом.
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- наставак са стране 10 -

Пацијенти су морали да сачекају док се не пронађе 
одговарајући донор у центру где су лечени. 

Јон ван Руд

Проф. Јон Ј. ван Руд  (1926-2017) са Медицинског 
центра Универзитета Лајден у Лајдену, Холандија, 
добио је доказе да ХЛА (Хуман Леуцоцитни Антиген) 
систем игра важну улогу у исходу трансплантације 
бубрега. Усклађивање ХЛА типа донора и пацијената 
довело је до бољег преживљавања трансплантата 
и примаоца. Међутим, број ХЛА антигена је 
био велики, што је чинило малом вероватноћу 
проналажења донора са одговарајућим типом 
ткива за одређеног пацијента. Ова вероватноћа 
ће се повећати ако се донор понуди централној 
организацији у којој су наведени многи пацијенти 
којима је потребна трансплантација бубрега.

Из тог разлога је 1967. Ван Руд основао Међународну 
фондацију Еуротрансплант. Дванаест центара 
за трансплантацију у три земље учествовало је 
добровољно пружајући Еуротранспланту инфор-
мације о својим кандидатима за трансплантацију. 
Сваки давалац ових центара пријављен је 
Евротранспланту како би се са листе чекања одабрао 
пацијент који најбоље одговара. Ова расподела 
органа оријентисана на пацијенте довела је до 
огромног побољшања преживљавања бубрежног 
трансплантата.

Оно што је почело као научни експеримент убрзо 
је постало основа у којој су учествовали многи 
центри за трансплантацију у неколико европских 
земаља. Уследио је период брзог раста. Крајем 
1970. године Еуротрансплант је био активан за 
68 трансплантационих центара у шест земаља: 
Аустрији, Белгији, Луксембургу, Савезној Репу-
блици Немачкој, Холандији и Швајцарској. На 
крају се Швајцарска повукла из Евротранспланта. 
1991. године, након поновног уједињења Савезне 
Републике Немачке и Немачке Демократске 
Републике, придружила се Источна Немачка 
(бивша Немачка Демократска Република), а затим 

Словенија 1999., Хрватска 2007. и Мађарска 2013.

Тренутно је неколико источноевропских земаља 
заинтересован за сарадњу са Еуротрансплантом. 
То би им помогло да квалитет трансплантационе 
медицине подигну на виши ниво.

Брз раст

Током седамдесетих година двадесетог века, 
Еуротрансплант је почео да издваја донорске 
јетре. Неколико година касније Еуротрансплант је 
проширио своје услуге доделом срца и панкреаса. 
Године 1988. почела је додела плућа, а од 1999. 
године се мењају црева иако у малом обиму.

Међународна размена органа

Међународна размена органа гарантује оптималну 
дистрибуцију оскудних органа тако што их нуди 
одговарајућем примаоцу у другој земљи, када на 
националној листи чекања у земљи донатора нема 
одговарајућег примаоца.

Године 2010. усвојено је законодавство Европске 
уније које подстиче размену органа између држава 
чланица ЕУ. Ово је био важан корак за повећање броја 
доступних органа унутар Уније. Државе чланице 
се такође подстичу да склопе писане споразуме са 
европским организацијама за размену органа, под 
условом да су испуњени захтеви ЕУ за квалитет и 
безбедност.

Већина држава чланица ЕУ већ је укључена у 
прекограничну размену органа, било путем 
билатералних споразума и/или ширих савеза 
као што је Еуротрансплант. Ови споразуми дају 
гаранцију да се поштује оквир ЕУ и да су одређени 
задаци у вези са прекограничном разменом и ван 
граница ЕУ.

Током година, Еуротрансплант је потписао уговоре 
са 17 других организација за размену органа. Ови 
споразуми осигуравају да се такозвани вишак органа 
за које се не може наћи одговарајући прималац 
у својој земљи могу понудити одговарајућем 
примаоцу у другој земљи:

Споразуми између Еуротранспланта и других 
европских организација за размену: Данска, Финска, 
Исланд, Норвешка, Шведска и Естонија, 1995, 
Пољска, 2000, Словачка, 2001, Француска, 2001, 
Швајцарска, 2001, Мађарска, 2002, Италија, 2003, 
Летонија, 2008, Чешка Република, 2008, Грчка, 
2008, Литванија, 2010, Израел, 2011, Шпанија, 2011, 
Бугарска, 2013, Ирска, 2017, Румунија, 2017, Црна 
Гора, 2018, Уједињено Краљевство, 2019.

Иако међународна размена органа повећава шансе 
за оптимално подударање донор-прималац, главни 
ограничавајући фактор у међународној размени 
органа је време хладне исхемије (ово је време ка-да 
се орган хлади – током транспорта – и остаје ван 



35

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних  инвалида Републике Србије - година VII, број 13-2021

људског тела) . Органи са кратким временима хлад-
не исхемије су мање погодни за транспорт на велике 
удаљености. Побољшања у техникама машинске 
перфузије могу пружити решење за овај проблем у 
блиској будућности.

Еуротрансплант има за циљ сарадњу са што је могуће 
више партнера у Европи како би се још више органа 
у будућности могло размењивати на међународном 
нивоу и како би више пацијената имало користи од 
трансплантације органа који спашава живот.

Често земље показују интересовање за придру-
живање Еуротранспланту. У ту сврху развијена је 
транспарентна процедура приступања. У седам 
корака државама кандидатима се помаже у 
пуноправном чланству у заједници Еуротрансплант.

Корак 1: Потенцијална држава чланица изражава 
интересовање за Еуротрансплант. Министарство 
здравља и/или стручна заједница за трансплантацију 
потврђују да се сарадња сматра корисном. Пожељно 
је да и министарство и заједница за трансплантацију 
признају корист.

Корак 2: Одржава се састанак између потенцијалне 
државе чланице и Управног одбора. Током састанка 
се разговара о предусловима за нове земље чланице 
Еуротранспланта и проверава се усклађеност 
потенцијалног новог члана.

Корак 3: Ако су обе стране и даље заинтересоване, 
онда потенцијална држава чланица спроводи пред-
услове за приступање Евротранспланту. Референт-
на лабораторија Еуротрансплант врши процену 
ризика од дијагностике хуманих леукоцитних ан-
тигена (ХЛА).

Управни одбор процењује ризике у погледу: Демо-
графске карактеристике потенцијалне државе чла-
нице; Безбедност професионалаца Еуро-трансп-
ланта; Поузданост логистике због удаљености, 
инфраструктуре и питања граница; Присуство 
или одсуство спорова о суверенитету; Повећаних 
трошкова; Компатибилност законодавства о транс-

плантацији.

Корак 4: У зависности од исхода процене ризика, 
Управни одбор може закључити да је понуда 
Прелиминарног споразума о сарадњи (ПЦА) 
одговарајућа. Управни одбор консултује Надзорни 
одбор и министарства здравља или њихова 
делегирана тела према националном закону ради 
њиховог одобрења. Управни одбор ће започети 
преговоре са потенцијалном државом чланицом.

Корак 5: Чим се преговори о ПЦА успешно завр-
ше, организује се „стручна и научна“ размена 
мишљења и искустава између стручних заједница 
потенцијалне земље чланице и Евротранспланта. 
Такође се организује обука кључног особља у 
потенцијалној држави чланици.

Корак 6: Управни одбор оцењује прелиминарну са-
радњу са потенцијалном државом чланицом.

Корак 7: Ако је сарадња на задовољство Еуро-
транспланта као и потенцијалне државе чланице, 
дошло је време за последњи корак: приступање 
потенцијалне државе чланице Еуротрансплант 
заједници. Овај корак такође захтева одобрење 
Надзорног одбора и министарстава здравља или 
њихових делегираних тела према националном 
закону.

Стопа донације органа у време пуноправног чланс-
тва је најмање 10 донора на милион становника.

Ако овај циљ још није постигнут, мора бити разумно 
претпоставити – на основу развоја донирања органа 
у претходним годинама и мера које су предузете у 
овој области – да ће стопа донирања изнад 10 пмп 
бити постигнута у блиској будућности.

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

На жалост Србија није члан Еуротранспланта, а 
нисмо ни на списку земаља које размењују органе са 
Еуротрнасплантом.

Остаје нам само да се надамо!!!
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УДРУЖЕЊА БУБРЕЖНИХ 
ИНВАЛИДА

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

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

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

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА “ПОДРИЊЕ”, 
Лозница, Слађана Арнаутовић

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА НА ДИ-
ЈАЛИЗИ У БОРУ - “БОР-ДИЈАЛИЗА”, Бор, Др Мишо-
вића 1, Љубинко Тодоровић 

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВРАЊЕ, Врање, 
Пане Ђукића бб, Јова Станојевић (преминуо)

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА 
“НАИСУС”, Ниш – Медиана, Зорана Ђинђића 48, 
Александар Давидовић (у оставци)

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА – ЛЕСКО-
ВАЦ, Лесковац, Јужноморавских Бригада бб, Срђан 
Зафировић

УДРУЖЕЊЕ ДЕЦЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И 
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ ОСОБА - СВЕ ЗА ОСМЕХ, 
Београд-Вождовац, Устаничка 64, Бранислава Дани-
ловић 

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

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ И БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА “ЧИВИЈА” – 
ШАБАЦ, Шабац, Мите Поповића 20, Јелена Јова-
новић 

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

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

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ И ХРОНИЧНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА 
КБЦ “ЗВЕЗДАРА”, Београд-Звездара,  Брсјачка 23а, 
Гордана Тодић (преминула)

УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА СРБИЈЕ НА КУЋНОЈ ДИ-
ЈАЛИЗИ, Нови Београд; Зоран Делић

Удружење дијализираних и трансплантираних буб-
режних болесника општине Свилајнац, Свилајнац,  
Светог Саве 7, Домица Марковић

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ И ХРОНИЧНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА 
ТИМОК РЕНАЛИС КЊАЖЕВАЦ, Књажевац, Дани-
ела Видојковић

Удружење дијализних и трансплантираних паци-
јената западне Србије, Ужице, Момчила Тешића 6, 
Драгослав Вранић (преминуо)

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИ-
РАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА “КОСАНИЦА”, 
Куршумлија, Шеснаести Фебруар  84, Душан Видој-
ковић

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

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

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

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

Удружење трансплантираних Војводине Пантранс-
плант, 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

Удружење бубрежних болесника на дијализи у 
Панчеву «Наставимо живот», Цара Лазара 127, 
Панчево, Марија Ђорђевић.

Удружење дијализираних и трансплантираних буб-
режних инвалида Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Нови 
Сад

Удружење бубрежних инвалида Стара Пазова, Браће 
Бабин 11, Стара Пазова

Удружење бубрежних инвалида Суботица, Блашка 
Рајића 27/36, Суботица

Удружење бубрежних болесника на дијализи општи-
не Бечеј, Милоша Бугарског 41, Бечеј

Удружење бубрежних инвалида Сремска Митровица, 
Стевана Сремца бб, Сремска Митровица

Удружење бубрежних инвалида Бачка Паланка, 
Жарка Зрењанина 43, Бачка Паланка

Удружење бубрежних инвалида Зрењанин, Лозничка 
24/а, Зрењанин

Удружење дијализираних, трансплантираних и буб-
режних инвалида општине Кикинда, Светог Саве 6, 
Српски Крстур


