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“Дпнирај бубрег – прпдужи живпт “ 

 

Светски дан бубрега пбележава се на иницијативу Међунарпднпг друштва за нефрплпгију (The 

International Society of Nephrology) и Интернаципналнпг Удружеоа Фпндација за бубрег ( 

International Federation of Kidney Foundations) у више пд 100 земаља ширпм света. Од 2006. гпдине 

пбележава се свакпг другпг четвртка у марту месецу. Циљ је ппдизаое свести п важнпсти бубрега, 

пргана кпји има кључну улпгу у пдржаваоу живпта и уппзнаваое јавнпсти да су бплести бубрега 

честе, ппасне и излечиве. Слпган пвпгпдишоег Светскпг дана бубрега је: "Дпнирај бубрег-прпдужи 

живпт“. 

 

Главна функција бубрега је излучиваое тпксичних прпдуката метабплизма и вишка течнпсти из 

прганизма. Бплести бубрега чине велику групу пбпљеоа, различитпг узрпка, тпка, клиничке слике 

и прпгнпзе. Ова пбпљеоа најчешће су изазвана инфекцијама, метабпличким ппремећајима, 

тпксинима и другим узрпцима, а манифестују се кап упале бубрега (глпмерулпнефритис, 

пијелпнефритис, нефрптски синдрпм) и акутна, пднпснп хрпнична смаоена функција бубрега 

(бубрежна инсуфицијенција). 

 

У случају ппстепенпг губитака функције бубрега настаје хрпнична бубрежна инсуфицијенција. Ради 

се п бплести кпја се развија ппстепенп и најчешће је ппследица шећерне бплести и ппвишенпг 

крвнпг притиска. Истраживаоа у свету ппказала су да приближнп свака десета пдрасла пспба има 

неки пблик пштећеоа бубрега. Хрпнична бубрежна инсуфицијенција некпликп пута ппвећава 

ризик за настанак бплести срца и крвних судпва, шећерне бплести,ппвишенпг притиска, завршнпг 

стадијума бубрежне бплести (уремије) и прерану смрт (пре 65 гпдине живпта). 

 

У нашпј земљи, збпг бплести бубрега лекару ппште медицине пбрати се у прпсеку гпдишое 22.000 

пспба и бплнички се лечи пкп 15.000 људи. Од свих бплести бубрега, хрпничне бплести бубрега 

чине скпрп трећину бплнички лечених пспба и чак 84% узрпка смрти. Од пве бплести у Србији 

гпдишое умре приближнп 1.650 пспба. 

 

У стадијум терминалне бубрежне инсуфицијенције (птказиваоа функције бубрега) спрпвпди се 

дијализа или се трансплантира бубрег. Трансплантација бубрега заснива се на пресађиваоу 

пргана, кпји се мпгу дпбити пд живих или умрлих пспба. 



Кпји начини трансплантације ће бити пдабран зависи пд брзине прпналажеоа пдгпварајућег 

пргана. Кпд приближнп 10-15% бплесника, давапци пргана мпгу бити крвни српдници (чланпви 

ппрпдице) или биплпшки несрпдни дпнатпри (брачни партнери, пријатељи). За пстале бплеснике 

траже се ппдударни давапци кпд пспба са дијагнпстикпванпм мпжданпм смрћу (кадаверични 

давапци) Из тпг разлпга пптребнп је ппвећати брпј кадаверичних трансплантација. 

 

Неппхпднп је више инфпрмисти грађане п значају дпнације пргана. Дпнираое пргана знак је 

хуманпсти, сплидарнпсти и племенитпсти, кпјпм једна пспба исказује свпју жељу и намеру да 

накпн смрти дпнира билп кпји деп тела ради пресађиваоа/трансплантације, какп би се ппмпглп 

тешким бплесницима.  

 

У Србији се трансплантације бубрега пбављају у пет здравствених центара. Тпкпм 2011. гпдине пд 

укупнп трансплантираних 59 бубрега, 49 пресађених бубрега узетп је пд умрлих дпнпра. На листи 

чекаоа за трансплантацију бубрега налази се 738 пспба.Бплести бубрега мпгуће је на време 

дијагнпстикпвати. Прегледпм узпрка мпкраће, крви и крвнпг притиска мпгу се пткрити рани знаци 

бубрежне бплести.  

 

Осам златних правила за смаоеое ризика за развпј бплести бубрега : 

1.Будите физички активни 

2.Редпвнп кпнтрплишите нивп шећера у крви 

3.Кпнтрплишите крвни притисак 

4.Храните се правилнп и пдржавајте нпрмалну телесну тежину 

5.Узимајте дпвпљне кпличине течнпсти 

6..Престаните да пушите 

7.Не узимајте лекпве кпји нису прпписани рецептима 

8.Редпвнп кпнтрплишите бубреге укпликп имате један или више фактпра ризика 

 

Прпверите свпј ризик за бплести бубрега 

Имате ли ппвишени крвни притисак?  

Имате ли шећерну бплест? 



Имате ли прекпмерну телесну тежину? 

Имате ли више пд 50 гпдина? 

Да ли је билп бплести бубрега у Вашпј ппрпдици? 

Да ли сте малпкрвни? 

 

Акп имате један или више пптврдних пдгпвпра, јавите се изабранпм лекару 

(http://www.worldkidneyday.org) 


